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సపత్తకముం! 
"అపుపడ రాజకమారమడ కీలమగమరప్రిముం ఎకిక్కి ఎగమరమకముంటసూ పోయాడ... ఏడ సమమదాద్రాలమ
దాటాడ..  అయనా రాజకమారి జాడలేదమ.."  తాత గటట్టుగా అనమకనాతడ-  తనకూ,  చిటట్టుకీ
మాతద్రిమే వినబడేటమల్లి. 
"ఏమముంటమనాతవ.. గటట్టుగా చెపుప, మళళ!" అరిచిముంద చిటట్టు. 
ఆ అరమపులక మరో  పదమముంద పలల్లిలమ వచిచ్చ చేరారమ తాతయర చమటసూట్టు. 
"ఏముంలేదమ, ఏముం లేదమ, ఏదో గమరత్తసత్తనసూ.." గొణిగాడ తాతయర. 
"ఏదో కథ అయమరముంటమముంద. చెపుప. విన పోతాముం" ససూటగా అడగేశాడ రవి. 

"కథముం కాదమ గానీ..మీకముందరికీ పన! పెదద్ద పెదద్ద పొడపులమ! మీక ఎముంత తెలవి ఉముందో మరి!"

అనాతడ తాతయర, పలల్లిలత బెదరిసమత్తనతటమల్లి. 
"తెలవి నీ సొతత్తనా?  మమమ్మలత అడగి చసూడ,  దానకముం!"  అనాతడ ఐదేళల్లి  బాబ-  అముందరసూ
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నవానరమ. 
"సరేరా,  అయత  చెపపముండ  చసూదాద్దముం.  రాకమారమడ  ఏడ  సమమదాద్రాలమ  దాటాడట  కదా,

ఏమిటా ఏడ సమమదాద్రాలమ?" 

"అవునమ తాతయార, మహాసమమదాద్రాలమ ఐదే కదా ఉనతద?" అడగిముంద సమధ, ఆలోచనలో పడ. 

"మన కథలోల్లి వచేచ్చ ఏడూ వేరమ- "ఉపుప సమమదద్రిముం,  చెరక సమమదద్రిముం,  కలమల్లి  సమమదద్రిముం,  నేతి
సమమదద్రిముం, పాల సమమదద్రిముం, పెరమగమ సమమదద్రిముం, మముంచి నీళళ సమమదద్రిముం- ఇవి ఏడూనట! ఊరిక
కథలమ చదవి ఏముం లాభముం?" వటకారముంగా నవానడ తాతయర. 
"తాతయార,  నీ తెలవీ చసూసాత్తనమ-  ఏడ వారాలమ ఏముంటో చెపుప చసూసాత్తనమ?!"  వముంటనే గటట్టుగా
అడగేశాడ బాబ, రోషముంగా. 

అముందరసూ నవానరమ. "నాక తెలీదమరా బాబ, నమవేన చెపుప!" అనాతడ తాతయర. 
"ఆదవారముం, సోమవారముం, మముంగళవారముం, బమధవారముం, గమరమవారముం, శమకద్రివారముం, శనవారముం- ఇవి
ఏడూ వారాల పరమల్లి" చెపాపడ బాబ టకటకా. అముందరసూ చపపటమల్లి కొటాట్టురమ. 
"బాగమముందరా, మీ తాతయరక ఇద తెలీకనా?!" అనతద మామమ్మ, వచిచ్చ కూరచ్చన. 

"ఆఆఁ వచచ్చవా,  నీ తెలవీ చసూసాత్తనమ.  నీ పెళళపుపడ నీక ఏడవారాల నగలమ ఉముండేవటనే,

వాటలో ఏమే ముం ఉముంటమై, చెపుప చసూదాద్దముం?!" మామమ్మన అడగేశాడ తాతయర గడసమగా. 

"చెపుప మామామ్మ! మాక ఆ నగలేముంటో కూడా తెలీవు ఇపుపడ" అముంద రాధిక. 

"ఆలోచిముంచనవనముండ..  వారానకొకట..  ససూరమరడకి కముంపులమ,  చముందమప్రిడకి మమతారలమ,  కజడకి
పగడాలమ,  బమధమడకి  పచచ్చలమ,  గమరమడకి  పుషరరాగాలమ,  శమకప్రిడకి  వజాద్రాలమ,  శనకి  నీలాలమ-
అముంతగా?" అముంద మామమ్మ, వేళమళ లెకక్కి పెటమట్టుకముంటసూ. 

"వామమ్మ! నీక గమరమత్తనాతయ!" ఆశచ్చరరపోయాడ తాతయర. 
"తాతయార!  ఇముందద్రిధనసమస్సులో ఏమేముం రముంగమలమముంటమై,  చెపుప.  తెలమగమలో చెపాపల!"  అడగిముంద
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సమధ. 

"ఇముందద్రిధనసమస్సు  రముంగమలమ  ఏడ-  ఊదారముంగమ,  'ఇముండగ',  నీలముం,  ఆకపచచ్చ,  పసమపు పచచ్చ,
నారిముంజ,  ఎరమపు-  నజమే,  ఇముండగ  కూడా  ఓ  రకముం  నీలమేగా,  మరి  దానత  ఆకాశనీలముం
అనాలేమ!"  మసూతి మమడచమకనాతడ తాతయర. "-అయనా మీక మన దేశముం గమరిముంచి
ఎముంత  తెలమసో  చసూసాత్తనమ.  మన  దేశముంలో  "ఏడ  అకక్కిచెలెల్లిళమళ-  సెవన్  సిసట్టురస్సు"  ఏమిట,

ఎకక్కిడనాతయ?"

"నాక తెలమసమ!  ననతనే చదవానమ!  మన దేశముంలో ఉనత ఏడ ఈశానర రాషట్టుష్ట్రాలమ-  అసాస్సుముం,

మణిపూర,  మేఘాలయ,  మిజోరాముం,  నాగాలాముండ,  తిద్రిపుర-  వీటన సెవన్ సిసట్టురస్సు అముంటారమ!"
అరిచడ శివకమార, ఉతాస్సుహముంగా. 

"ఎవనరసూ చెపపలేరనమకనాతనమరా, నీక ఐదమ మారమక్కిలమ!" నవానడ తాతయర. 
"నేనమ పోతానమ నాయనా.  ఇకక్కిడ కూరమచ్చముంటే పనమలమ ఇముంక అయనటేల్లి.  మిమమ్మలత ఈయన
బారినమముండ ఆ ఏడకొముండలవాడే కాపాడాల" అముంటసూ లేచిముంద మామమ్మ. 
"ఆగాగమ-  ఇద  చెపపపో-  ఆ  ఏడకొముండలసూ  ఏముంట?"  అడగమతమముంటే  తాతయర  కళమళ
మరిసాయ. 

"రోజూ సమపప్రిభాతముంలో చదవేదేగా, ఆ మాతద్రిముం తెలీదా ఏముంట- శ్రీశమైలముం, శేషశమైలముం, గరమడాచలముం,

వేముంకటాదద్రి, నారాయణాదద్రి, వవృషభాదద్రి, వవృషదద్రి" అనతద మామమ్మ.  పలల్లిలముంతా చపపటమల్లి కొటాట్టురమ.
"మీ తెలవికి నేనసూ ఓ పరీక్ష పెడతానమ ఆగముండ- "సపత్త దనపా వసమముంధరా" అన చెబమతారమ మన
పెదద్దలమ.  ఆ  రోజలోల్లి  భసూమి  ఏడ  మమకక్కిలమగా  ఉముండేదట.  ఏమిటా  దనపాలమ,  చెపపముండ
చసూదాద్దముం" నలబడే అడగిముంద మామమ్మ! 
"వావ!  మామామ్మ!  నమవున  మావమైపు!  ఇపుపడ తాతయర ఆట కటమట్టు!"  అరిచరమ  పలల్లిలముంతా
మామమ్మ చేతమలమ పటమట్టుకొన లాగమతసూ.  మామమ్మ మమరిసిపోయముంద. "చెపపముండ చెపపముండ! ఊరిక
పలల్లిలత ఏడపముంచటముం కాదమ!" అనతద. 
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"ఏమనే,  తెలీదమ-  మనదేశముం  జముంబసూదనపముంలో ఉనతదన  మాతద్రిముం  తెలమసమ  మిగతావి నీక
తెలమసా?" అడగాడ తాతయర. 
"ఓఆఁ..  జముంబసూ దనపముం,  పల్లిక్ష దనపముం,  శాలమ్మల దనపముం,  కశ దనపముం,  కప్రిముంచ దనపముం,  శాక దనపముం,

పుషక్కిర దనపముం- ఇవి సపత్త దనపాలమ" అనతద మామమ్మ. 
"మామమ్మ సాయముం తీసమకోవటముం కాదమరా,  సొముంత తెలవి వాడాల.  నమవున చెపపరా శివా,  ఏడ
ఖముండాలమ ఏముంట?" తిరగబడాడ్డాడ తాతయర. 
"బాబ గాడన అడగినా చెబమతాడ.  ఆసియా, ఐరోపా, ఆఫప్రికా, ఆసట్టుష్ట్రాలయా, ఉతత్తర అమరికా,

దక్షిణ అమరికా, అముంటారిక్కిటకా- ఏడ ఖముండాలమ" టకటకా చెపాపడ శివ.  పలల్లిలముంతా నవానరమ
ఉతాస్సుహముంగా. 

"తాతయార!  ఇద చెపుప-  సపత్తధాతమవులముంటే ఏముంట,  అవి ఏవి?"  అడగిముంద శరానణి.  శరానణికి
ఆయమరేనదముం అముంటే ఇషట్టుముం. 

"ఆయమరేనదముం పప్రికారముం శరీరముం ఏడ ధాతమవులతో తయారమైముంద. రసమమ, రకత్తమమ, మాముంసమమ,
మేదసమస్సు,  అసిస,  మజజ,  శమకద్రిమమ-  ఏ వారధి వచిచ్చనా వీటలో ఏవి దోషలక గమరయారయ
కనమకొక్కిన,  అవి నయమయరముందమక ఔషధాలమ  ఇసాత్తరమ  ఆయమరేనద  వమైదమరలమ!  అవునా?"

వివరముంగా  చెపప అడగాడ తాతయర. 
"బాగానే ఉముంద తెలవి. ఇక మన దేశపు పవితద్రి నదమలమ ఏడ- సపత్తనదమలమ- అవేముంట, చెపపముండ-

గమరమత్తనాతయా, లేవా? వాటన రోజూ తలచమకోవాలన చెపాపరమ మన పెదద్దలమ!" అడగిముంద బామమ్మ.
చిటట్టుకి  మామమ్మ  నేరిపన  శల్లికముం  ఒకట గమరత్తచిచ్చముంద-  టకక్కిన  చెపపసిముంద-  "గముంగ,  యమమన,

సరసనతి,  గదావరి,  సిముంధమ,  నరమ్మద,  కావేరి"  అన.  అముందరసూ చపపటమల్లి కొటట్టు మచమచ్చకనాతరమ.
బామమ్మ  దానత  ఎతమత్తకొన  మమదమద్దపెటమట్టుకొన,  "మరి మన పురాణాలోల్లి  ఉనత  సపత్త  చిరముంజీవులమ
ఎవరమ? చెపపముండ" అనతద మిగతా పలల్లిలతో. 

"వామమ్మ! విననే లేదమ!" అనాతడ తాతయర. పలల్లిలెవనరికీ వాళల్లివరో తెలీలేదమ. 
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"అశనతాసమ,  బల  చకద్రివరిత్త,  హనమమముంతమడ,  విభీషణమడ,  కవృపుడ,  పరశమరామమడ,

వారసమడ-  వీళమళ  సపత్త  చిరముంజీవులమ.  అముంటే వీళళన  లోకముం  ఎపపటకీ  మరచిపోదనతమాట!"

మామేమ్మ చెపపముంద. 

"మరి,  కవృపుడ ఎవరమ  మామామ్మ?!"  అడగాడ  బాబ,  అమాయకముంగా.  పలల్లిలమ  అముందరసూ
నవానరమ. 
"ఇముంకా ఉనాతయ చలా ఏళమళ..  పప్రిపముంచపు  ఏడ విముంతలమ ఏముంట,  చెపపముండరా?!"  అడగాడ
తాతయర. 
"అముందరసూ నశశ్శబద్దముం అయారరమ- తాజ మహల.." మొదలమ పెటాట్టుడ శముంకర. 

"లేదమ నానాత!  పరముంపరగా వసమత్తనత  పప్రిపముంచ విముంతలోల్లి  అసలమ తాజ మహల ఉముండేద కాదమ.
ఈమధర ఏరపడన పెమైష్ట్రావేటమ సముంసస ఒకట ఇముంటరతటోల్లి  వోటముంగమ దానరా ఏడ విముంతలత ఎముంపక
చేసిముంద-  ఆ పటట్టులో తాజ మహల ఉముంద అముంత.  అయత ఐకరరాజర సమితి వారమ ఆ పటట్టున
అముంగీకరిముంచలేదమ.  అయనా  విముంతలమ  విముంతలేలే,  ఏవమైనా  చసూడదగగ్గవే,  తెలమసమకోదగగ్గవే!"

అనాతడ  తాతయర,  వముంటనే  "శభిలమల్లి  సపత్తసనర  సమముందరమల  భజముంపవే  ఓ  మనసా"అన
జగనమ్మహిన రాగముంలో తారగరాయ కవృతిన అముందమకముంటసూ. 

"మాక  తెలమసమ-  సముంగీతపు  సనరాలమ  కూడా  ఏడేలే...  అయనా  ఈసారి  'ఏడ'న
పటమట్టుకనాతవముందమక తాతయార?" అడగిముంద సమధ, అనమమానముంగా. 

"ఏముంలేదమ,  కొతత్తపలల్లికి ఇపుపడ ఏడేళమళ నముండాయ కదా,  అముందమకన గమరత్తచిచ్చముంద!"  నవానడ
తాతయర. 
అభిమానమలకముందరికీ ఏడేళళ నమసమస్సులమ! 
కొతత్తపలల్లి బవృముందముం. 
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నీతి చముందద్రిక
జరిగిన కథ : రాజారనత తిరిగి హముంసక కటట్టుబెటట్టుమనటముం నెమలకి ఏమముంత ఇషట్టుముం కాలేదమ. కానీ మముంతిద్రితో
బాటమ తన గెలమపుక కారణమమైన మేఘవరమర్ణుడ కూడా అదే  సలహా ఇవనటముం దానకి ఆశచ్చరరముంగా ఉనతద.

కాకి దానకి మముందవిషముం అనే పామమ కథ చెపపముంద.. ఇక చదవముండ, నీతి చముందద్రిక 58 వ భాగముం.

మసూలముం : కీ.శే.కముందమకూరి వీరేశలముంగముం సరళకరణ: ఘడయారముం వేముంకట నారాయణ శరమ్మ 

"అటాల్లిగ,  నేనమ  కూడా  ఆ  మముందవిషముం
లాగానే అవమానానకి ఓరమచ్చకొన,  శతవృవుల
ఆలోచననమ  అణచి,  మన  పనన
నెరవేరమచ్చకొన  వచచ్చనమ.  భగమగ్గన  మముండే
దావానలముం వవృక్షాల కొమమ్మలత,  ఆకలత కాలచ్చ
విడపెడతమముంద  తపపసత్త,  ఆ  చెటల్లినమ
నరసూమ్మలముంచలేదమ. నద జలముం చలల్లినదమైనపపటకీ
తనక  అడడ్డావచిచ్చనపుపడ  తీరముంలో  ఉనత

సముంధి-11
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వవృక్షరాజాలనమ  వేప్రిళల్లితో  సహా  పెకలముంచి
వేసమత్తముంద- కాబటట్టు, మముంచి మాటలతో సాధిముం-

చగలగే  పనమలనమ   వముంద  యమదాద్ధాలమ  చేసి
కూడా  నెరవేరమచ్చకోలేమమ.  ఏద  ఎలాగమనాత
'హిరణరగరమద్భుడ  సముంధికి  తగినవాడ'  అనే
నా విశానసముం"  అనతద మేఘవరర్ణుముం. 

అపుపడ మముంతిద్రి దసూరదరిశ్శ చితద్రివరమర్ణుడ
వమైపుక తిరిగి  "పప్రిభసూ!  ఏరకముంగా చసూసినా
ఇపుపడ హిరణరగరమద్భుడతో సముంధి చేసమకొన
అతన  రాజారనకి  ఎపపటలాగా  అతననే
రాజగా  పున:  పప్రితిషట్టుముంచటముం  శేప్రియసక్కిరముం
అనపసమత్తనతద.  ఇవాలట్టు  ఉదయానేత  మన
గసూఢచరమలమ  ఒక  సమాచరముం
అముందముంచరమ- "కొదద్దరోజల కిప్రితమే కరసూపర-

దనపముం నమముండ ఒక కొముంగనమ సిముంహళదనపపు
రాజమైన మహాబలమడ దగగ్గరికి పముంపారమ"  అన.

ఆలోచిసత్త,  హిరణర  గరమద్భుడ  ఆ  దసూతనమ
అకక్కిడకి  పముంపముంచిన  ఉదేద్దశముం  సపషట్టుముంగా
తెలమసమత్తనతద- "మనతో యమదద్ధాముం చేయటముంలో
మహాబలమడ  సాయానత  కోరమతమనాతడ
హిరణరగరమద్భుడ"!

మన ఈ ఊహ నజమమైత-  గతముంలో ఒకసారి
మహాబలమడ కూడా మనచేత ఓడముంచబడ
అవమానాలక గమరమైనవాడే-  కాబటట్టు,  అతనమ
మహా సముంతోషముంగా హిరణరగరమద్భుడకి తోడప-
డతాడ-  సముందేహముం  లేదమ.   వాళల్లిదద్దరసూ
కలమసమకొన మన మీదకి యమదాద్ధానకి రావటముం
గనగ  జరిగిముందముంటే,  మన  పప్రిసమత్తత  సిసతిన
దవృషట్టులో  ఉముంచమకొన  చెబమతమనాతనమ-  మనముం
వాళల్లిన గెలవటముం దాదాపు అసాధరముం! 

అముందమవలల్లి  హిరణరగరమద్భుడతో  సముంధి
చేసమకోవటమే  'ఉతత్తమముం'  అన  నాక
అనపసమత్తనతద" అనతద. 

మముంతిద్రి  మాటలమ  విన  చితద్రివరమర్ణుడ
ఈసడముంపుగా  నవునతసూ  "ఏనాడమైత  ఆ
హముంసరాజ  మన  చేతిలో  ఓడపోయాడ,



కొతత్తపలల్లి                                                    9 ఏపప్రియల  2015

ఆనాడే  అతనమ  పూజారర్హమమైన  సాసనానత
కోలోపయ,  మనక  సవకనతో  సమానమ-
డయారడ.  అటాల్లిముంట  వాడన  మళల్లి  ఓసారి
తెచిచ్చ  గౌరవిససూత్త  రాజపీఠముం  మీద
కోరోచ్చబెటట్టువలసినముంత  అవసరముం  మనక
ఇపుపడ ఏముం వచిచ్చముంద? 

నజముంగానే  అముంత  అవసరముం  వసత్త  అపుపడ
ఏదో ఒకట చేదాద్దముంలే.  పముంటనమ విరగకాసముంత
వరక  పెముంచి  అటమ  తరానత  నకక్కిలక
పెటట్టునటమల్లి,  బాహుబలముంతోట,  ధమైరరముంతో
కషట్టుపడ  గెలమచ్చకనత  రాజారనత,  అనమభవిముంచే
కాలముం  వచచ్చక,  ఇపుపడ  పరాయ  వాడ
పాలమ చేయమముంటారేమి? 

మహాబలమడకి  ఇముందమలోకి  దసూరవలసిన
అవసరముం  అసలమ  ఏమమనతద?  అయనా
అతనమ  అముంత  ఇషట్టుపడ  దసూరిత,

దసూరనవనముండ!  నా  పప్రితాపపు  సెగ  ఎముంత
తీవప్రిముంగా  ఉముంటమముందో  అతనమ  మళళ  ఓసారి
తాజాగా రమచి చసూసాత్తడ-" 

అన ఇముంకదో అనబోతమముండగానే చిలమక ఒకట
రపుపకముంటసూ వారి వమైపుక పరమగమపరమగమన
వచిచ్చముంద.  దసూరముం నమముండే అద "మహారాజా!

సిముంహళ  దనపపు  రాజ  పెదద్ద  సెమైనరముంతో
వచచ్చడ! మన పటట్టుణానత ఆకద్రిమిముంచేముందమక
గానమ  ఊరి  బయటే  విడద  చేసమత్తనాతడ!"

అన కకలమ పెటట్టుముంద. 

నెమల  రాజ  ఆ  కకలమ  విన  ఉలకిక్కిపడ
"ఏమద,  ఏమద?!"  అన  ఆదమరాద్దగా
అడగిముంద.  కొలమవులో  ఉనత  వాళల్లిముంతా
ఆశచ్చరరముంతో నశేచ్చషమట్టులెమైపోయారమ. 

అముంతలోనే  చిలమకకూడా నెమల రాజ
దగగ్గరికి  వచిచ్చ  నమసక్కిరిముంచిముంద-  "పప్రిభసూ!

సిముంహదనపరాజమైన  మహాబలమడ
అకసామ్మతమత్తగా,  కోపకారణముం ఏమీ లేకముండానే
మనమీదకి యమదాద్ధానకి తరలవచచ్చడ.  తన



కొతత్తపలల్లి                                                    10 ఏపప్రియల  2015

సనలత  మన  నగరముం  వలమపల  విడద
చేయసమత్తనాతడ.  అసలమ  అతనమ  మన
రాజధానకి  ఇముంత  దగగ్గరగా  వచేచ్చముంతవరకూ
మనవాళల్లిక  ఎవనరికీ  అతన  రాక  గమరిముంచి
తెలయనే  లేదమ!  మహరిముంచి  ఉనత  శతమప్రి
సెమైనారనత   చసూసిన తరానత,  ఇపుపడ మన
కావల వాళమల్లి యమదద్ధా భయముంతో వణికిపోతసూ,

దకక్కి తెలీనటమల్లి తిరమగమతమనాతరమ!
ఇముందాక కొదద్దసపట కిప్రితముం  నేనమ  పళల్లి  కోసముం
అడవికి  వళళనమ.   కోసమకముంటసూ,

కోసమకముంటసూ  మమముందమగా  ఒక  చెటమట్టు  కొన
కొమమ్మ నమముండ చసూశానమ- దసూరముంగా మినసూత-
మనసూత  ఏకముం  చేససూత్త  దమమమమ్మ  లేసమత్తనతద.

దాముంతో నా మనసమ విపరీతముంగా ఆముందోళనక
గమరవనగా,  "ఏమిట,  యీ  ధసూళ?!"  అన
ఆలోచనలో  పడాడ్డానమ. 
అముంతలోనే  కూతవేటమ  దసూరముంలో  సెమైనారల
కలకలముం  వినబడముంద.  ఆ వముంటనే బారమలమ
తీరిన సెమైనారలమ మన నగరముం వమైపుక రావటముం
కనబడడ్డాద.  అటమగా  ఎగిరి  వసమత్తనత
కొముంగనొకదానత  ఆపత  తెలసిముంద-  'మన
రాజారనత ఆకద్రిమిముంచేముందమక వసమత్తనత సిముంహళ

సెమైనరముం  గమరిముంచి.  వముంటనే  ఆ  విషయానత
తమరి  చెవిన  వేసముందమక  పరమగమన
వచచ్చనమ" అన వివరముంగా చెపపముంద. 

అద విన నెమలరాజ చితద్రివరమర్ణుడ
రౌదద్రిమసూరిత్తయమై  లేచిముంద.  కోపముంతో  మమఖముం
ఎరప్రిబడగా తన కొలమవులో ఉనత మముంతిద్రి-సనా
సమసూహానత కలయ చసూససూత్త-  "దసూరదరీశ్శ!
ననతన-  మొనతననే  కదా,  మహాబలమడ
మన మీద యమదాద్ధానకి  వడల  వచిచ్చ,  మన
చేత  చవుదబబ్బ  తిన,  ఘోర  పరాభావముం
పొముంద,  సనలత  నేలపాలమ  చేసమకొన,  తానమ
మాతద్రిముం పాద్రాణాలమ అరచేత పటమట్టుకొన,  సొముంత
గడడ్డాక  పారిపోయముంద?!  దానతముంతా
మరచిపోయ,  తనేదో వీర పురమషమడనతటమల్లి,
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హెచమచ్చతగమగ్గలమ  చసూసమకోకముండా,  పొటేట్టులమ
వచిచ్చ  కొముండనమ  ఢీకొనతటమల్లి,  ఏ  మమఖముం
పెటమట్టుకొన మళల్లి యమదాద్ధానకి తరలవచచ్చడ?! 

చసూశావా,  అతన  కముండకావరముం?!  మనముం
ఇపుపడే పోయ ఆ పొగరమమతమనమ వధిముంచి,

సెమైనరముంతో  సహా  యమపురికి  అతిధిగా
పముంపుదాముం!  అడడ్డాలేన  శౌరరపరాకద్రిమాలక
నెలవునెమైన నా మమముందమ గడడ్డాపోచలాముంట యీ
పక్షి ఎముంతటద? ఇతన సెమైనరముం ఏపాటద? 

మమముందమ మనముందరముం వళళ, వచిచ్చన ఈ వీర
పురమషమలత  అముందరినీ  నకక్కిలక  ఆహారముం
కానచిచ్చ  వదాద్దముం;  ఆపెమైన  సిముంహళ  దనపానకి
కూడా  యమదాద్ధానకి  వళల్లిదాద్దముం!  యీ  సారి

అతన  రాజధానన  కూకట  వేప్రిళల్లితో  సహా
పెకిలముంచి,  పరమకి  కూడా  లేకముండా  దానత
నేలమటట్టుముం  కావిముంచి  కానీ  తిరిగిరావదమద్ద!"
అనతద. 

అపుపడ  మముంతిద్రి  దసూరదరిశ్శ  లేచి  నలబడ
పప్రిభమవుక నమసక్కిరిససూత్త,  వినయముంగా ఇలా
అనతద-  “పప్రిభసూ!  పరిసిసతమలమ  ఇదవరకట
లాగా లేవు.  మొనత  హముంసరాజతో జరిగిన
యమదద్ధాముంలో  పరమ మసిన వాళమల్లి- మనవాళమళ
అనేక  మముంద  వీర  మరణముం  చెముందారమ.
దాముంతో  మన  సెమైనకలనమ  గమరిత్తముంచి,

మమముందమక నడప, మన లక్షరముం నెరవేరేటమల్లిగా
వారి  మనసమలోల్లి  ధమైరారనత,  శౌరారనత,
బాహుబలానీత  మరిపముంచి,  సెమైనారధరక్షతాననత
వహిముంచేముందమక తగినవాళమళ,  ఏద సరమైనదో,

ఏదకాదో  తెలసిన  విచక్షణ  కలవాళమళ
ఎవనరసూ  నా  కముంటకి  ఇముంకా  కనబడలేదమ.
అముందమవలల్లి  యీనాడ  మన  సెమైనకదళనకి
అనేక  మముంద  పప్రిభమవులెమైనారమ-  ఎవరికివాళమల్లి
నాయకలెమైనారమ పప్రిభసూ! 

పప్రిభసూ!  అనరథా  భావిముంచకముండ-  సాహసముం
ఎలల్లివేళలా పనకి రాదమ. 'ఒకపుపడ మన చేత
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ఓడనవాడే  కదా,  వీడ  ఏపాట  శతమప్రివు'

అనమకొనరాదమ.  అగితజానలలో  కాగిన  నీళల్లి
పొముంగి  పడ,  ఆ  అగితన  చలాల్లిరమచ్చతాయ.

బముండ  చకద్రిముం  మాదరి,  కాలగతి  వలల్లి
పరిసిసతమలనీత కిప్రిముందవి మీదకి,  మీదవి కిప్రిముందకి
అవుతమముంటాయ.  చేతోత్త  విసిరిన బముంతిలాగా,

యీ  భసూమి  మీదకి  వచిచ్చన  జీవులనతటకీ
ఇలా హెచమచ్చతగమగ్గలమ-  కిప్రిముంద పడటముం,  తిరిగి
పెమైకి లేవటముం- ఇదముంతా సహజముం. 

దయచేసి "పాద్రాణాల మీద తీపతో వీడ ఇలా
చెబమతమనాతడ"  అనమకోకముండ.  మేఘముం
మారికి  గొపపగా  గరిజముంచటముం  వలల్లి  కారరముం
నెరవేరటముం  అనేద  ఎపుపడూ  జరగదమ!

మహాతమమ్మలమ  సావధానముంగా,  సాధక
బాధకాలనతముంటనీ  మముంతమప్రిలతో  చరిచ్చముంచి,

చకక్కిగా  ఆలోచిముంచి,  లాభనషట్టులనమ  బాగా
బేరీజ  వేసమకొన,  ఆ  తరానత  గానీ
'ఏముంచేయాల' అనేద నశచ్చయముంచరమ. 
రాజ  తానమ  ఎముంత  బలవముంతమడమైనాగానీ,

అనేక మముంద రాజలతో ఒక మాటమ వివాదముం
పెటమట్టుకోకూడదమ;  అటాల్లి పోటాల్లిట పెటమట్టుకముంటే
ఖచిచ్చతముంగా  నశిసాత్తడ-  ఇముంకమీ  ఉముండదమ.
పామమ ఎముంత బలమమైనదమైనా, చల చీమల చేత
చికిక్కి చనపోవటముం మనముం ఎరమగనదా? అరసముం
లేన  విరోధానత  సమరిసముంచకముండ-

పప్రిభమవులవారమ  నా  మీద  దయ  తలచి
యమదాద్ధానత  మానముండ.  'ఏద  సరమైనద,  ఏద
కాదమ'  అనే  విచరణ  లేకముండా,  కవలముం
కోపమే  పప్రిధానముంగా,  ఎవరమైత  తనరపడ
నరర్ణుయముం  తీసమకముంటారో,  అలాముంట  వాళమళ
'మమముంగిసనమ  చముంపుకొన  ఆనక  విచరిముంచిన
బాద్రాహమ్మణమడ  మాదరి,  పశాచ్చతాత్తపానకి
గమరవుతారమ.  పప్రిభమవులవారికి  ఆ  కథ
చెబమతానమ,  వినముండ  అన  ఇలా”
చెపపసాగిముంద-    (..మిగిలనద మళళ)
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అమమ్మ పప్రిమ 
"అమమ్మ  పప్రిమ  ఎనత  నేరిపసమత్తముంద.  అమమ్మ  పప్రిమనమ  పొముందన  ఒక  ఆడపలల్లి  తన  చినతతనముంలో
చదమవుకోలేకపోయనా  కూడా  జీవితముంలో ఎముంత  ఎతమత్తక ఎదగిముందో తెలయజేయడమే నా ఈ కథలోన
మమఖర ఉదేద్దశముం" అన రాసమత్తనతద వినసూతత.  చసూడముండ.. 

రచన: M. వినసూతత, తొమిమ్మదవ తరగతి, తజ టాలెముంట్ ససూక్కిల, కోదాడ, నలగ్గముండ జలాల్లి. 
కూరమప చేరమపలమ: కొతత్తపలల్లి

అనగనగా  ఒక  ఊళల్లి  ఒక  తలల్లి,  కూతమరమ
నవసిముంచేవాళమల్లి.  తలల్లి  పరమ  లక్ష్మమమ్మ.
కూతమరమ శాముంతి.  వాళల్లిక ఏ ఆసిత్తపాసమత్తలసూ
లేవు.  శాముంతి  చినతతనముంలోనే  వాళల్లి  నానత
వాళళనమ వదలేసి ఎకక్కిడకో వళళపోయాడ.

భరత్త  లేడన  లక్ష్మమమ్మ  ధమైరరముం  కోలోపలేదమ.

ఎముందరమ  ఎనత  రకాలమగా  అవమానముంచినా
సరే,  తనమ  మాతద్రిముం  ఉనతముంతలో  చకక్కిగా
బద్రితమకోక్కివాలన  సముంకలపముంచమకనతద.  కద్రిమముం
తపపకముండా కూలకి పోయద.  ఒళమళ  వముంచి
పన  చేసద.  'లక్ష్మమమ్మ  వసత్త
చసూసమకోనకక్కిరేల్లిదమ'  అనమకనేవాళమళ
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రమైతమలమ.  తనక  వచిచ్చన  కూలన  రముండ
భాగాలమ  చేసద  లక్ష్మమమ్మ.  ఒక  భాగముం
కటమముంబముం  గడపడానకి.  మరక  భాగముం
శాముంతి భవిషరతమత్తక. 

లక్ష్మమమ్మక  కూతమరముంటే  పాద్రాణముం.  శాముంతికి
కూడా  అమమ్మ  అముంటే  చలా  ఇషట్టుముం.  ఒక
రోజన  తలీల్లికూతమళమల్లి  ఇదద్దరసూ  పొలముం
గటమట్టుమీద  నడసమత్తనాతరమ.  ఒకచోట  గెనముం
సనతగా  ఉముండముంద.  కూతమరికి  తనమ  కిముంద
పడతానేమనన భయముం వేసి,  అమమ్మ చేతిన
గటట్టుగా  పటమట్టుకముంద.  లక్ష్మమమ్మ  ఆ  చేతిన
వదలముంచమకొన,  తనే  శాముంతి  చేతిన
పటమట్టుకముంద. 

శాముంతి ఈ సముంగతిన గమరిత్తముంచి, గెనముం దగగానే
అడగిముంద-  "అమామ్మ  నమవున  నా  చేయ
పటమట్టుకనాత,  నేనమ  నీ  చేయ  పటమట్టుకనాత
ఒకటే  కదా?"  అన.  లక్ష్మమమ్మ  నవిన,
జవాబచిచ్చముంద  "పాపా!  మనసూళళ  జనాలత
అముందరినీ  బాగా  గమనముంచమ-  పలల్లిలమ
పెదద్దయారక  తలల్లిదముండప్రిల  చేతమలమ
వదలపెటట్టుచమచ్చ;  వాళళన పటట్టుముంచమకోకపోవచమచ్చ
గానీ,  ఆ  తలమల్లిలమ  మాతద్రిముం  పలల్లిల  చేతమలమ

వదలరమ-  వాళళక  సాయముం  చేససూత్తనే
ఉముంటారమ"  అన.  "నేనమ  మాతద్రిముం  నీక
సాయముం  చేససూత్తనే  ఉముంటానమామ్మ"  అనతద
శాముంతి. ఆ పాపక అరసమమైముంద, తలల్లికి తనముంటే
ఎముంత పప్రిమ.  

ఇటాల్లి  తలల్లినమముండ  జీవితానకి  సముంబముంధిముంచిన
విలమవలత  అనేకముం  నేరమచ్చకనతద  శాముంతి.  ఆ
కద్రిమముంలోనే ఆ పాపక తలల్లి తనకోసముం ఎముంత
కషట్టుపడతమనతదో  అరసమమైముంద-  శాముంతికి
పదేళమళ  వచేచ్చసరికి,  ఆ  పాప  ఇక  బడకి
వళల్లిటముం మానేసిముంద.  లక్ష్మమమ్మ శాముంతికి అనేక
రకాలమగా  చెపప  చసూసిముంద-  బడకి  వళళటముం
ఎముంత  అవసరమ.  అయనా  శాముంతి
వినలేదమ.  తలల్లితోబాటమ  కూలకి  పోవటముం
మొదలమ  పెటట్టుముంద.  తన  వముంతమగా  వచిచ్చన
కూలన వేరమగా పెటమట్టుకోసాగిముంద కూడానమ! 
రానమ  రానమ  లక్ష్మమమ్మక  శాముంతి  భవిషరతమత్త
పటల్లి  బెముంగ  పటమట్టుకనతద.  తన  జీవితముం
కూలతో  సాగిపోతమముంద-  కానీ  తన  బడడ్డా?!

శాముంతి జీవితముం బాగమముండాల. "సొముంత పొలముం
ఉముంటే  కొముంత  నయముం".  అయత  ఆ  సరికి
ఆమ  కూడబెటట్టున  డబమబ్బ  చలానే
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అయరముంద-  దానతో  ఊరికి  దగగ్గరగా
రముండకరాల పొలముం కొన, సొముంత పొలముం సాగమ
చెయరటముం మొదలమపెటట్టుముంద లక్ష్మమమ్మ. 
ఇపుపడ  శాముంతి  తలల్లితోబాటమ  తమ
పొలముంలోనే  పనచేయసాగిముంద.  లక్ష్మమమ్మ
తెలవిగా  తోటలో  కొనత  కాయగసూరలసూ,

ఆకకూరలసూ,  పూల  మొకక్కిలసూ,  పముండల్లి
చెటసూల్లి-  ఇటాల్లి  రకరకాల  పముంటలమ  సాగమ
చేసద.  ఆ  ఉతపతమత్తలనమ  తీసమకళళ  వారముం
వారముం జరిగే సముంతలో అమమమ్మకొచేచ్చద శాముంతి.

అలా  వచిచ్చన  డబమబ్బలత  తలల్లికీ-తనకూ
సమానముంగా  పముంచి  ఇచేచ్చద.  లక్ష్మమమ్మ  తన
వాటాలో సగానత ఇముంట ఖరమచ్చలకోసముం వాడ,

మిగిలన  సగానత  శాముంతికోసముం  అదనముంగా
దాచేద!  

ఇటాల్లి  పదేళమళ  గడచేసరికి  లక్ష్మమమ్మ
కటమముంబముం  కొదద్దగా  సిసరపడముంద.   లక్ష్మమమ్మ
శాముంతికి తన పప్రిమనమ అముందవనటముంతో పాటమ
ఎనత  విలమవలనమ  నేరిపముంద.  అముందరితో
కలసిమలసి  ఎలా  మలగాలో,  అముందరికీ
పప్రిమనమ  ఎలా  పముంచలో  నేరిపముంద.  శాముంతికి
ఇపుపడ ఇరవయరళమళ వచచ్చయ.  పొలముంలో

పన  చేసి,  చేసి  ఆమ  శరీర ముం  బాగా  గటట్టు
పడడ్డాద. ఇపుపడ లక్ష్మమమ్మక, ఆమక కూడా
విశాద్రాముంతిగా ఉముండేముందమక కొదద్దగా సమయముం
చికక్కితమనతద. 

ఒక  రోజన  వాళళముంట  దగగ్గరోల్లి
ఆడకముంటమనత  పలల్లిలమ  కొముందరమ  శాముంతిన
ఎగతాళ చేశారమ.  "నమవున  మాలాగా బడకి
వళల్లిలేవు;  చదమవుకోలేవు.  నీక ఏమీ రాదమ,
నమవున ఏమీ రాయలేవు,  చదవలేవు.  మేమమ
చసూడ  ఎముంతబాగా  చదమవుతామ!"

అముంటసూ నవునకనాతరమ. 

అద విన శాముంతి చలా నొచమచ్చకనతద.

అకక్కిడే ఉముండ అముంతా గమనముంచిన లక్ష్మమమ్మ
"బాధపడక  శాముంతీ,  నీక  చదమవు  పెదద్దగా
లేకపోయనా  ఎనత  విలమవలమ  తెలమసమ;
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మముంచి-చెడ  తెలమసమ.  ఏదో  ఒక  రోజన
నమవున  కూడా  చదమవుకముంటావు-  నాక
తెలమసమ.  నమవున  గొపపదానవి  అవుతావు
శాముంతీ!  అయనా సమయముం అసస్సులమ మిముంచి
పోలేదమ.  ఇపుపడమైనా  చదవటముం  మొదలమ
పెటమట్టు" అన చెపపముంద. 

శాముంతికి  తలల్లి  మాటలమ  గొపప
పప్రిరణనచచ్చయ.  ఊళళ  రముంగనాధముం
మాసాట్టురమ  మముంచి  మనష  అన  అముందరసూ
చెపుపకముంటారమ.  శాముంతి  వళళ  ఆయనత
సాయముం  చెయరమన  అడగిముంద.

"దానదేమమముందమామ్మ,  మొదట  నమవున
పదోతరగతి  పరీక్షలమ  రాయాల.  తరానత
ఓపెన్  యసూనవరిస్సుట  దానరా  డగీప్రి  పరీక్షలమ
రాయొచమచ్చ. నమవున కవృష చెయర- నేనమ నీక
సాయముం  చేసాత్తనమ"  అనాతరాయన.  శాముంతి

ఆరోజనే  చదమవు  మొదలమ  పెటట్టుముంద.

సముంవతస్సురముం తిరిగేసరికి పదోతరగతి పరీక్షలమ
రాసిముంద.  యాభమైశాతముం  మారమక్కిలతో
పాసెమైముంద! వముంటనే సారనతిద్రిక విశనవిదారలయముం
దానరా  డగీప్రికి  కటమట్టుకనతద.  రామనాధముం
మాసాట్టురి  సాయముంతో  చలా  శప్రిమిముంచి
చదవిముంద.  మొదట  తరగతిలో
ఉతీత్తరమర్ణురాలెమైముంద!  ఆ  వముంటనే  జరిగిన
రాషట్టుష్ట్రాసాసయ  పరీక్షలోల్లి  పదో  రారముంక
సముంపాదముంచమకొన,  ఆమ "గసూప్రిప్  2"  పప్రిభమతన
ఆఫీసరమగా ఎముంపకమైముంద.  పపరల్లివాళమళ ఆమనమ
పప్రితరకముంగా  అభినముందముంచరమ.  "కఠిన
పరిసిసతమలమ  ఎనత  ఉనాత  పోరాడ  గెలచ్చన
మహిళ" అన పప్రిశముంసిముంచరమ. 
"నాదేముం  లేదమ-  ఇదముంతా  మా  అమమ్మ
గొపపతనముం" అనతద యముంఆరోన శాముంతి. 

మామయర: ఒరేయ్ బమజీజ! నేనమ నీక పద చకల్లిటమల్లి ఇచచ్చననమకో; అముందమలోముంచి నమవున చెలల్లికి 
ఐదమ ఇచచ్చవనమకో.  ఇముంకా నీ దగగ్గర ఎనత చకల్లిటమల్లి ఉముంటాయ రా?

బమజజ: రముండ ఉముంటాయ మామయార!
మామయర: ఒరేయ్! నీక అసలమ లెకక్కిలే రావు! రముండముందమకముంటాయరా?

బమజజ: నాక లెకక్కిలమ  వచమచ్చ మామయార! చెలల్లిక రావు!                 

      -లలత, ఎనమిదవ తరగతి, గమముండవారిపలెల్లి
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సానన 
రచన: క. ఆభిజజ, పదవ తరగతి, తజ విదారలయ, కోదాడ, నలగ్గముండ జలాల్లి. 
మమగిముంపు: కొతత్తపలల్లి 

వినాయక చవితికి మటట్టు విగప్రిహముం తయారమ
చేదాద్దమన,  మా నానతనమ బముంకమటట్టు తీసమక
రమమ్మనాతనమ.  ఆరోజ సాయముంతద్రిమే  ఓ  పెదద్ద
బముంకమటట్టు మమదద్ద తీసమకొచచ్చడ మా నానత.
మటట్టు  మమదద్దనమ  తొటట్టులో  వేసి  నీళమళ
పోసమత్తముండగా, నా పప్రిమేయముం లేకముండానే నేనమ
జాజపకాల అలమారలోకి జారిపోయానమ.  నా
కళళలో  గసూడకటట్టున  నీళమళ  మళళ  కరిగి
పప్రివహిముంచసాగినెమై- 

పోయన వినాయక చవితికి  నేనమ  విగప్రిహముం
తయారమచేసమత్తముంటే  సానన  నా  దగగ్గరే
ఉముండముంద... 

నేనమ మటట్టులో నీళమళ  పోసమత్తముంటే నా కాళల్లిక
అడడ్డాముం పడ  గముంతమలమ వేససూత్త ఉముండముంద. నేనమ
మటట్టు  పసమకతమముంటే  ఆ  మటట్టున  వాసన
చసూడబోయముందద.  'ఏయ్!  మటట్టు
తిముంటావా?'  అన  నేనమ  దాన  నటకి  మటట్టు
రాసత్త  'కయ్..కయ్'  మన  ఏడచ్చకముంటసూ
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పోయముందద! 

ఇపుపడ నేనమ ఒకక్కిదానేత కూరచ్చన విగప్రిహముం
తయారమ  చేసమకోవాల.  తనమ  లేదమ  కదా!

ననమత  శాశనతముంగా  వదల  వళల్లిపోయముంద.

తనమ నాతో కలసి ఉనతద కొనత నెలలేనట..

అయతనేమి,  ఆ నెలలోల్లిన పప్రితి క్షణ ముం నాక
ఇముంకా గమరమత్తనతద.  గమరమత్తక వససూత్తనే ఉనతద.

నా కళళలో నీరమ ఇముంకా ఇముంకిపోలేదమ. 
"ఇద మరీ  విముంతగా ఉముంద  ఒదనా!  కకక్కి
చచిచ్చపోయముందన  సముంవతస్సురముం  నమముండ
ఏడసోత్తముంద  ఏముంట,  ఈ  పచిచ్చద?!  మొనత
మా  అమమ్మ  చనపోత  కూడా  నేనమ  ఒకక్కి
చమకక్కి  కనీతరమ  కూడా  కారచ్చలేదమ.  పాడ
కకక్కి  కోసముం  ఇముంత  ఏడపు  దేనకి?!"

పముండగకొచిచ్చన  మా  మేనతత్త  అడగమతోముంద
అమమ్మన. 

నాక చలా ఆవేశముం వచిచ్చముంద. వళళ ఆమక
'నరమ మసూసమకో'  అన చెపాపలనమకనాతనమ.
'ఊరమకముంటావా,  లేదా'  అన  గటట్టుగా
అరమదాద్దమనమకనాతనమ.  అయత  వముంటనే
మా అమమ్మ మాటలమ వినపముంచయ- "దనద
పప్రిమ, పచోచ్చ మనక అరసముం కాదమలే వదనా.

ఆ మసూగ కకక్కిముంటే దనకి ఇముంత ఇదేముంటో,

ఎవనరికీ తెలీదమ" అన. 

నజమే.. తనముంటే నాక ఎముంత 'ఇదో' ఎవనరికీ
తెలీదమ. మా అమమ్మక కూడా పూరిత్తగా అరసముం
కాలేదమ.  నేనమ  ఈ  పెదద్దవాళళతో  ఏమీ
మాటాల్లిడదలచమకోలేదమ. గబగబా నా గదలోకి
వళళ  మముంచముం  మీద  బోరాల్లి  పడపోయ
ఏడాచ్చనమ.  ఎపుపడ  ఓసారి  వచేచ్చ  మా
అతత్తయరక నా భావనల లోతమ ఎలా అరసముం
అవుతమముంద?...

తనమ మా అమమ్మక,  అతత్తయరక ఉతత్త  పచిచ్చ
జముంతమవులాగ కనపసమత్తముంద-  కానీ నావరకూ
అద  ఎపపటకీ  పప్రితరకమే.  నాతోబాటమ
మనసమనమ  పముంచమకనత  నేసత్తముం  తనమ.  నా
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తోడ.  నా  నీడ-  నేనమ  వరకత్తముం  చేయలేక-

పోయన భావనలత కూడా తనమ తన భాషలో
వరకీత్తకరిముంచగలగేద మరి!  నా సమసరలమ వేరే
ఎవనరికీ అరసముం కాకపోయనా, దానకి మాతద్రిముం
అరసమయరవి. 

మాకిదద్దరికీ  ఎపుపడమైనా  గొడవమైత,  కొముంత
సపటకి మమముందమగా అదే నా దగగ్గరికి వచేచ్చద;

నా పాదాలనమ నాకద- 

దోమలత పటమట్టుకనేముందమక గడలమీదకి  అద
ఎముంత ఎగిరగిరి దసూకద?! ఆ క్షణముం గమరమత్తక
రాగానే నవాననమ. 
నానత వచిచ్చనటమల్లినాతరమ. ననమత పలమసమత్తనాతరమ
ఎముందమకో?  నాక వళళలన  లేదమ.  "ఏయ్!

నానత  ఏముం  తెచచ్చరో  చసూడ!"  అరమసోత్తముంద
అమమ్మ. నాక చసూడాలన లేదమ. నదద్రి వసోత్తముంద
నజానకి.. ఎపుపడ తెచిచ్చనా ఏవో పచిచ్చ పచిచ్చ
పళమళ  తెసాత్తరమ;  ఒకోక్కిసారి  ఏ  చకల్లిటోల్లి 
తెసాత్తరమ. నాకమీ అకక్కిరేల్లిదమ... 
నదద్రిలో నా సానన వచిచ్చముంద.  తన చిటట్టు చిటట్టు
చేతమలతో  నా  బమగగ్గలమ  నమమరమతోముంద.

"ఏయ్!  ఊరమకో  సానీన!  నటోల్లి  చేతమలమ

పెడతారా ఎవరమైనా?"  సానన వినటముం లేదమ.
నా మమఖానత  నాకముందమక పప్రియతితసమత్తనతద.

దాన శానస నా మమఖానకి తగమలోత్తముంద. నాక
నవనసోత్తముంద.  ఎముంత  ఒదద్దనాత  ఊరమకోదేమి,

ఇద?  బొతిత్తగా భయముం లేన పలల్లి.."  అముంతలో
మలకవ  వచిచ్చముంద...  నా  మమఖానత
నజముంగానే ఏదో నాకతోముంద! 

నేనమ  చటమకక్కిన  చేతమలమ  విదలముంచనమ.
దసూరముంగా  పడ  'కయ్..కయ్'మముంటోముంద
సానన-  కాదమ  కాదమ-  ఇద  ఇముంకవరో! నా
సానన కాదద! 

దానత  అదలముంచనమ.  బెదరి  బయటకి
పరమగెతిత్తముంద.  మళళ  వచిచ్చ  దసూరముంగా
నలమచ్చనతద.  తోక ఊపుతోముంద..  మమదమద్దగానే
ఉముంద ఇద..  నాక నేసత్తముం  అవుతమముందేమ..

"ఏయ్!..." అన అరిచి దాన వముంట పడాడ్డానమ.
అద ఇలల్లిముంతా తిరిగి తిరిగి పోయ మా నానత
కాళళక  చమటమట్టుకనతద.  నేనమ  నవునతసూ
దానత పటమట్టుకొన పెమైకి లేవనెతాత్తనమ.
మా  అముందరి  నవునలతో  మళళ  ఓసారి
ఇలల్లిముంతా పులకరిముంచిముంద. 
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ఒక అదమద్భుతమమైన కథ 
రచన: ఆకాష,  ఏడవ తరగతి, రిషీ వారలీ ససూక్కిల, మదనపలల్లి, చితసూత్తరమ జలాల్లి. 

ఒక రోజన నేనమ సమమదద్రి తీరాన నడససూత్త
పోతమముంటే,  అపుపడే ఒక పెదద్ద అల వచిచ్చముంద.

ఆ అల పెమైభాగాన ఎరప్రిగా మరమసమత్తనత  విముంత
చేప  ఒకట  కనపముంచిముంద.  అలమీద  ఉనత
చేపనమ  చసూసి  నేనమ  ఆశచ్చరరపోతమముండగానే
ఎకక్కిడనమముండ  ఊడపడాడ్డాడ  మరి,

జాలరివాడొకడ పరమగమన వచిచ్చ,  గమరిచసూసి
దాన  మీదకి  తన  వలనమ  విసిరాడ.  వల
ఎగిరి  వళళ  ఆ  చేప  మీద  పడటముం  నాక

కూడా  సపషట్టుముంగా  కనపముంచిముంద-  కానీ
అముంతలోనే ఏమమైముందో ఏమ,  విచితద్రిమమైన  ఆ
చేప  వలనమ  కూడా లాకొక్కిన సమమదద్రిముంలోకి
జారిపోయముంద! 

"అయర,  ఎముంత పన ఐపోయముందో..."  అన
అకక్కిడే  ఇసమక  మీద  ఏడససూత్త
పడపోయాడ జాలరివాడ. ఆ సమయముంలో
సమమదద్రితీరాన  ఉనతవాళల్లిముంతా  ఓసారి  అతన
వమైపు  విముంతగా  చసూసి,  మళళ
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పటట్టుముంచమకోకముండా  ఎవరిదారిన  వాళమళ
పోయారమ. 
నేనమ అతన దగగ్గరకి పోయ "అబాబ్బ! ఒక వల
పోయముందన అముంత ఏడవాలా?" అనాతనమ. 
"నేనమ ఏడసమత్తనతద వల పోయముందన కాదమ-
చేప పోయముందన!" అనాతడతనమ గటట్టుగా. 

నాక  ఇముంకా  నవున  వచిచ్చముంద.  "చసూడ,

ఇకక్కిడ-  ఈ  సమమదద్రిముంలో  ఒక  చేప
కనపడముందముంటే, అలాముంట చేపలమ ఇముంకా ఎనత
ఉముండ  ఉముంటాయ  కదా,  దగగ్గరోల్లినే?!"

అనాతనమ. 
అతనమ  పెమైకి  లేచి,  తన  లమముంగీకి  అముంటన
ఇసమకనమ  దమలమపుకనాతడ-  "అద  కాదమ
బాబసూ!  ఈ  చేప-...అముంటే-"  అన  ఆగి,

కొముంచెముం  సపు  ఆలోచిముంచడ-  "నీక  ఎలా
చెబత  అరసమవుతమముంద,  చెపుప?!  సరే!  ఈ
పప్రిపముంచముంలో  ఎనత  రకాల  చేపలమ
ఉనాతయనమకముంటమనాతవు?" అన అడగాడ.

"సరిగాగ్గ చెపాపలముంటే కషట్టుముం-  కొనత వేల కొలద
రకాలమ ఉముంటాయ" అనాతనమ తెలవిగా. 

"నజమే.  మరి  వాటలో మనమషమలమ  ఎనత
రకాలన  చసూసి  ఉముంటారమ

అనమకముంటమనాతవు?"  అనాతడ  ఇసమక
దమలమపుకముంటసూ. 

"నాక  తెలసి,  మనమషమలమ  అనత  రకాల
చేపలనీ చసూస ఉముంటారమ" అనాతనమ. 
"అయత రా బాబసూ! మా ఇముంటకి రా! నీక
ఆశచ్చరారనత  కలగిముంచే  సముంగతి  ఒకట
చసూపసాత్తనమ"  అన  నా  వీపు  మీద  తటట్టు,
భమజముం మీద చెయర వేసి నడచడతనమ. 
రోడడ్డా  దాకా నడచక,  ననమత  ఒక  కారమలో
కూరోచ్చబెటాట్టుడ- 

"అమమ్మ బాబోయ్!  ఈ చేపలమ  పటేట్టు  వాడకి
కూడా  ఇముంత  మముంచి  కారమ  ఉముందా!"  అన
అనమకనాతనమ. 
"మీరమ  ఎవరమ  సర?"  అన
అడగమదామనమకనాతనమ;  కానీ  నా
నటోల్లిముంచి  మాట బయటకి పెగిల రాలేదమ.
ధమైరరముం కూడగటమట్టుకొన అడగబోయ సరికి- 

"సర!  మీరమ  పనలో  ఉముండగా  చలా  ఫోన్
కాలస్సు  వచచ్చయ.  నేనమ  ఒకసారి  ఫోన్  లప్ట్టు
చేసి  'ఎవరమ?'  అన  అడగిత  'మీ  సర
పనలోముంచి ఇముంకా రాలేదా?'  అన ఫోన్ కట్
చేసారమ" చెపాపడ డమైష్ట్రావర. 
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"అవునా!  అటాల్లి  అయత  కొముంపలమ
మమనగినటేల్లి.  తనరగా  పోనయర  ఇముంటకి!

చలా పన ఉముంద!"  అనాతడ జాలరివాడ,

అతనత  తొముందర పెడతసూ.  ఆ హడావిడలో
నేనమ  అడగాలనమకనత  పప్రిశతనమ  అడగనే
లేదమ. 

చసూససూత్త చసూససూత్తముండగానే కారమ ఓ పెదద్ద గేటమ
మమముందమ  ఆగిముంద.  గేటమ  పప్రికక్కినమనత
వాచ మారన్ చటమకక్కిన నలబడ గేటమ తెరిచి
ఆ  చేపలమ  పటేట్టు  వాడకి  సెలసూరట్  చేశాడ.

కారమ  ససూటగా  గేటమ  లోపలకి  దసూసమక
పోయ,  ఒక  పెదద్ద  దానరముం  దగగ్గర  ఆగిముంద.

మేమిదద్దరముం  కారమ  దగగానే డమైష్ట్రావరమ  కారమనమ
పారక్కి చేయడానకి తీసమకళళడ. 

"రా,  రాహుల!"  అన  ఆ  జాలరివాడ
బముంగళ  మటమల్లి  ఎకాక్కిడ.  అదద్దముంలాగా
మరమసమత్తనత ఆ మటల్లినమ,  ధగధగలాడతమనత
రయలముంగమలనమ  చసూసి,  నేనమ
ఆశచ్చరరపోయానమ.  'ఇతనద  ఇముంత  పెదద్ద
ఇలాల్లి!'  అన.  ఇముంటలో  బముండలమ  వజాద్రాల
మాదరి  మరమసమత్తనాతయ.  తల  ఎతిత్త  చసూసత్త
పెమైకపుప-  రకరకాల  రముంగమ  రాళల్లితో-  బహుశ:

నవరతాతలమ కావచమచ్చ- తాపడముం చేసి ఉముంద. 

"రా బాబసూ,  రా!"  దగమగ్గకముంటసూ అనాతడ
జాలరివాడ.  ననమత  మేడ  మీదకి
తీసమకళళడ.  ఇదద్దరముం  అకక్కిడ  బాలక్కినీలో
కూరమచ్చనాతమమ.  చమటసూట్టుతా గొపప సమమదద్రిపు
దవృశరముం కనపసమత్తనతద. చలల్లిట సమమదద్రిపు గాల
నా మమఖానకి తగమలమతమనతద. 

"ఆఆఁ.. ఇపుపడ నీక చెబమతానమ వినమ-" అన
జాలరివాడ  మొదలమ  పెటట్టుగానే,  "సర,

మముంచి  నీళమల్లి-"  అన  ఒక  పన  మనష
అడగిముంద. 

"మముంచి  నీళమల్లి  వదమద్దలే,  కాన  బాబమ  కోసముం
జూరస్ త" అనాతడతనమ. 
"ఇముంక చెపపముండ సర?!"  అన నేనమ అతనకి
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గమరమత్తచేయబోయానమ. 
'మాటాల్లిడదమద్ద'  అన  ననమత  వారిససూత్త
చెపాపడతనమ- "ఒకపుపడ నేనమ మామసూలమ
చేపలమ పటేట్టు జాలరిన. ఇవాళళ నేనమ 'పొద్రాఫెసర
బవిరి'నమ. '
పద జాలరి ఇముంత ఎతమత్తక ఎలా ఎదగాడ?'

అన  నీక  ఆశచ్చరరముం  వేయచమచ్చ.  దానకి
కారణముం ఇవాలట్టు రోజన నమవున చసూసిన చేప-

దాన పరమ నేనే పెటాట్టునమ-  'బవిరి'.  అవునమ-
నా పరే! 

బవిరి చేపలమ నమవననతటమల్లి సమమదద్రిముంలో ఎనత
లేవు-  పప్రిపముంచముంలో  ఈరోజన  అతరముంత
అరమదమైన  చేప  ఏదమైనా  ఉముందముంటే  అదే.  ఆ
విముంత చేప శరీర నరామ్మణముం పూరిత్తగా మనష
శరీర  నరామ్మణానత  పోల  ఉముంటమముంద.  అవి
మనమషమలక ఎముంత దగగ్గరగా ఉముంటాయముంటే,

వాట శరీర భాగాలనమ మనష శరీరభాగాలక
పప్రితారమాతయముంగా వాడకోవచమచ్చ! 

నమవున  ఇవాళళ  చసూసిన  బవిరి  జాతి  చేప
ఒకట,  చలా  సముంవతస్సురాల  కిప్రితముం  నాక
దొరికిముంద.  అపుపడ  నేనమ  నీ  అముంత  చినత
పలల్లివాడన.  అద నా చేతికి అముందన తరానత

నా జీవితమే మారిపోయముంద.  ఈ రోజ నా
చమటసూట్టు  నమవున  చసూసమత్తనత  సముంపద  అముంతా
బవిరి చలవే. 

బవిరి  చేపలమ  ఎనతడ  ఒకసారి  తపప,
మామసూలమగా  సమమదద్రి  తీరానకి  రావు.

జాలరమల వలలక దొరకవు.  అయత వాటకి
కద్రిమముం  అముంటే  చలా  ఇషట్టుముం.  కద్రిమముం
తపపకముండా  పనమలమ  చేసవాళల్లిక  తపప,
ఇతరమలక కనపముంచనమకూడా కనపముంచవవి!

ఒకసారి  బవిరి  కనపసత్త  ఎవరమైనా  ఇముంక
ఉముండలేరమ.  'మళళ ఎపుపడ కనపసమత్తముందా?'

అన ఎదమరమ చసూసాత్తరమ-  ఇపుపడ నమవున ఆ
దశలోక పోబోతమనాతవు... 

అయత నేనమ  నీకో జాగప్రితత్త  చెపాపల.  బవిరి
చేపలక అనేక అదమద్భుత శకత్తలమనాతయ. అవి
తమక  నచిచ్చన  వాళళనమ  తామే
ఎముంచమకముంటాయ-  మనముం  ఎముంత  ఎదమరమ
చసూసినా పప్రియజనముం లేదమ..  అవి ఇపుపడ
ననమత  ఎముంచమకనాతయమ  అన  నాక
అనపసమత్తనతద.." 

అతనమ  ఇముంకా  ఏదో  చెబమతమనాతడ  గానీ
నాక వినపముంచటముం మానేసిముంద.  నశశ్శబద్దముంగా
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కదమలమత్తనత  అతన  పెదవులసూ,  ఆశచ్చరారనత
రేకతిత్తముంచే  అతన  సముంపదా  అనీత  గిరగిరా
తిరగటముం మొదలమపెటాట్టుయ. వాటన మరిముంత
సపషట్టుముంగా  చసూడాలన  నేనమ  ఎముంత
పప్రియతితముంచన నా తల అముంత తిరిగిముంద. 

మళళ  మలకవ  వచేచ్చసరికి  నేనమ  సమమదద్రి
తీరముంలో పడ ఉనాతనమ.  నా చమటసూట్టు మసూగి
ఉనత  జనాలనమ  నెటమట్టుకొన  మమముందమకి
వచచ్చరమ మా నానత- "ఏమమైముంద రాహుల?!"

అముంటసూ. 

నేనమ  సమమదద్రిముంవమైపుక  చసూపముంచి  'బవిరి..

బవిరి'  అనాతనమ  గానీ  ఎవనరికీ  ఏమీ అరస ముం
కాలేదమ. 
ఆ  తరానత  చలా  రోజల  వరకూ  నేనమ

కద్రిమముం  తపపకముండా  సమమదద్రిముం  ఒడడ్డాక
వళళనమ.  అటాల్లి వళళన పప్రితిసారీ బవిరి చేప
కోసముం కద్రిమముం తపపకముండా ఎదమరమ చసూశానమ.
'పొద్రాఫెసర  బవిరి'  కోసముం  అనత
విశనవిదారలయాలోల్లినసూ  వతికానమ.  అతన
ఇలమల్లి  కనపసమత్తముందేమనన  సమమదద్రి  తీరముం
అముంతటా పచిచ్చ పటట్టునటమల్లి  తిరిగానమ.  'బవిరి'

గమరిముంచి  ఇముంటరతటోల్లి  కూడా  వతమకతసూనే
ఉనాతనమ-  ఏమీ  లాభముం  లేకపోయముంద.

ఇపుపడ  నేనమ  మమసలవాడన-  అయనా
ఇముంత  వరకూ  మళళ  ఆ  బవిరి  నా  కముంట
పడనే లేదమ! 
ననతనే ఎవరో చెపాపరమ- 'బవిరి'అముంటే భాద్రాముంతి
అన అరసముం ఉముందట! 

మరి ఇదముంతా నా  భాద్రాముంతనముంటారా....?

రముండక మమముందమ!

టచర: శీనసూ! నీక ఒకట తెలమసా?

శీనమ: ఆఆఁ తెలమసమ టచర- రముండక మమముందమ వచేచ్చదే కదా?!

ఎవరిగల వారిద!

నానత: ఒరే చిముంటసూ! ఎముందమకరా ఏడసమత్తనాతవు?

చిముంటమ: మన ఇముంటకి బముంధమవులమ వసమత్తనాతరమ నానాత! అముందమకన.

నానత:  బముంధమవులమ ఒటట్టు చేతమలోత్త రారమ- మనకోసముం ఏమమైనా తెసాత్తరమ; అముందమకన మనముం ఇముంకా సముంతోషముంగా ఉముంటాల కదరా, 

ఏడసాత్తరా ఎవరమైనా?!

చిముంటమ: ఏముం తెచిచ్చనా ఏముం లాభముం నానాత! మనముంటోల్లి ఉనతవనీత వాళమళ తినేసాత్తరమ కదా?! 

                                                                                                                  లలత, ఎనమిదవ తరగతి, గమముండవారిపలెల్లి
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చెటమల్లి-మనమషమలమ 
"మీరమ కూడా ఏనాడూ చెటల్లినమ నరకదద్దముండ. చెటల్లినమ పప్రిమిససూత్త, రక్షిముంచల- చెటేల్లి మన జీవనాధారాలమ అన
గమరమత్తపెటమట్టుకోముండ"  అముంటసూ ఈ చిటట్టు  కథన రాసిముందట,   హరిర్షిత.  చదవి ఎలా ఉముందో  చెపపముండ మరి!

రచన: హరిర్షిత, 6 వ తరగతి, క యనాతర ససూక్కిల, నెలసూల్లిరమ.                   సౌజనరముం: చలపతి రావు గారమ.

అనగనగా ఒక దేశమమ.  ఆ దేశమమలో ఒక
వూరమ.  ఆ ఊరిలో ఇదద్దరమ మితమప్రిలమ.  వాళమళ
ఎపపడ చలా మముంచిగా ఆలోచిసమత్తముంటారమ. 
ఒకసారి వాళమళ ఇలా అనమకనాతరమ- "మనముం
మనమషమలముం  గనక,  మన  కషట్టులనమ,
బాధలనమ  ఇతరమలతో   పముంచమకోగలమగ్గ-
తమనాతముం.  అయత  ఆ  అవకాశముం  ఇతర
పాద్రాణమలక  వేటకీ  లేదమ  కదా?

ఉదాహరణక,  చెటల్లిన  మనముం  ఎముంత  బాధ
పెడతమనాతముం,  ఒకసారి  ఆలోచిముంచముండ-

అయనా  అవి  తమ  కషట్టులనమ  వేరే
ఎవనరితోట  చెపుపకోలేకపోతమనాతయ-

చసూశారా? కాబటట్టు మనముం చెటల్లి కోసముం ఏదమైనా
చెయారల!" అన. 

ఇముంక  ఆనాడ  మొదలమకొన  రాతద్రినక,

పగలనక   కషట్టుపడ   చెటల్లితో  మాటాల్లిడే
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యముంతాద్రానత  ఒకదానత  కనమగొనాతరమ
వాళళదద్దరసూ.  ఒకసారి  అద  తయారవనగానే
వాళల్లిక  చలా  సముంతోషముం  వేసిముంద.   ఆ
యముంతాద్రానత  పరీక్షిముంచటముం  కోసమన  అడవి
వమైపుక  వళల్లిరమ.  అముంతలోనే  ఆ  యముంతద్రిముం
పనచెయరటముం మొదలమపెటట్టుముంద! 

ఆ సమయానకి అకక్కిడ వునత చెటల్లినీత ఏదో
సమావేశముంలో  ఉనతటమల్లి  అనపముంచిముంద-  అనీత
వేటకవి  ఒకసారి  మాటాల్లిడటముం  మొదలమ
పెటాట్టుయ.  వాట  సముంభాషణన  యముంతద్రిముం
పూరిత్తగా తెలమగమలోకి తరమజమా చేసోత్తముంద! 

"ఈ  మనమషమలముందరసూ  మనలత  నాశనముం
చేసమత్తనాతరమ.  ఇముంక  లాభముం  లేదమ.  మనముం

అముందరముం  కలసి  ఎలాగెమైనా  వీళల్లికి  బమదద్ధా
చెపాపల.  మనక ఎకక్కివ సమయముం కూడా
లేదమ.  రముండ మసూడ రోజలోల్లి ఏదో ఒకట
తలాచ్చలస్సుముందే' అనమకముంటమనాతయవి! 

ఈ మాటలనమ విముంటమనత  మితమప్రిలమ ఇదద్దరసూ
నరారముంత  పోయారమ.  ఏముం  చెయారలో అరసముం
కాలేదమ వాళళక. కొదద్దసపు మౌనముంగా ఉముండ,

ఆ  తరానత  వముంటనే  యముంతద్రిముం  దానరా
చెటల్లితోట  మాటాల్లిడటముం మొదలమ  పెటాట్టురమ
పలల్లిలమ:  "చెటసూల్లి!  భయపడకముండ!  మేమమ
మనమషమలముం-  మేముం  తయారమ  చేసిన  ఈ
యముంతద్రిముం దానరా మీతో మాటాల్లిడతమనాతముం-

అరసముం అయరముందా? మీ మాటలత మేమమ ఈ
యముంతద్రిముం  దానరా  వినాతముం.  నజమే-  మీరమ
చెపపముంద  మమమామ్మటకీ సరమైనదే-  మనమషమలమ
నరాద్దక్షిణరముంగా  మిమమ్మలత  హిముంసిసమత్తనాతరమ.
చెటల్లినమ నరికివేసమత్తనాతరమ. 
కానీ మీరమ అనమకముంటమనత దానలో ఒక చినత
తపుప ఉనతద-  గమనముంచముండ.  భసూమి మీద
నవసిముంచే  మనమషమలమ  అముందరసూ  మిమమ్మలత
నరికి  వేయటముం  లేదమ!  కొముందరమ  మిమమ్మలత
పప్రిమిముంచేవాళసూళ  ఉనాతరమ.  ఎవరో  కొముందరమ
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మనమషమలమ  చేసిన  తపుపక  అముందరినీ
శిక్షిముంచటముం నారయమా, మీరే ఆలోచిముంచముండ.

మిమమ్మలత  తెగనరికి  తమ  అవసరాలమ
తీరమచ్చకోనేవారే  కాదమ,  ఈ  భసూమి  మీద
చెటల్లినమ పప్రిమిముంచి వాటకోసముం తమ పాద్రాణాలనమ
పణముంగా  పెటేట్టువాళమళ  కూడా  ఉనాతరమ.  మీ
ఆలోచనలోల్లి వారికి కొముంత సాసనముం కలపముంచముండ.

మనమషమలముందరినీ శిక్షిముంచకముండ". 

"మీరే మనమషమలకి జీవనాధారముం. మీరమ
వదలే  ఆకిస్సుజన్  వలల్లినే  మనమషమలమ  బద్రితమక
గలమగ్గతమనాతరమ.  మీరమ  ఇచేచ్చ  పముండల్లి,
కూరలమ,  కాయలమ,  పూలమ-  ఇవనీత
మనమషమలక  ఆహారాలమ.  మీ  వలల్లి  కరిస
వరార్షిలమ మనమషమలమ తాద్రాగే నీటకి ఆధారాలమ.
మీరిచేచ్చ  కలప,  వముంట  చెరమక,  ఔషధాలమ
లేకపోత  మనమషమల  మనమగడ  లేదమ-  ఈ

సముంగతమలమ అముందరికీ తెలమసమ. 
అయత మీక తెలయాలస్సున రహసరముం ఒకట
ఉనతద-  మనమషమలమ  మీక జీవనాధారాలమ!
మీక  కావలసిన  కారబ్బన్  డమై  ఆకమైస్సుడనమ
మనష  మీక అముందసమత్తనాతడ.  అద  మీరమ
బద్రితకడానకి ఎముంతో అవసరముం, తెలమసా? 

అముంత  కాదమ-  మీరమ  చినతగా  ఉనతపుపడ
మనమషమలమ మీక నీరమ, ఎరమవు తెచిచ్చ ఇచిచ్చ
కాపాడతమనాతరమ.  మీరమ  బలముంగా
ఎదగేముందమక దోహదముం  చేసమత్తనాతరమ.  కాబటట్టు
మమమ్మలత  మనతముంచముండ.  మనమషమలముందరి
గమరిముంచీ చెడగా అనమకోవదద్దముండ". 

"మేముం ఇదద్దరమసూ పెదద్ద అయన తరమవాత ఈ
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భసూమి  మీద  నవసిముంచే  మనమషమలముందరికీ
చెటల్లి  విలమవనమ  తెలయజేసాత్తముం.

పప్రిజలముందరిలోనసూ  చెమైతనారనత  రేప,  మీక
రక్షణ చేకూరేలా చేసాత్తముం- ఇదే మా పప్రితిజజ". 
వాళల్లి  మాటలమ  విన  కొదద్ద  చెటమల్లి  కొమమ్మలమ
గలగలలాడముంచి మచమచ్చకనాతయ.  "అవునమ
మీరమ  చెబమతమనతద  నజమే"  అనాతయ.

అకక్కిడ  సమావేశమమైన   చెటల్లినీత  తమ
అభిపాద్రాయాలనమ  సవరిముంచమకనాతయ-

"మీరమ  పెదద్దయర  వరకూ  మే ముం  కోపముం
తెచమచ్చకోముంలేముండ.  మిమమ్మలత  అరసముం
చేసమకముంటాముం" అనాతయ. 

మితమప్రిలదద్దరసూ  ఈ  సముంగతిన  అముందరికీ
చెపపముందమక బయలమదేరారమ గబగబా.

పొడపు కథలమ
1. ఒముంట కనమత వాడ పరమగమ పరమగమన కముంచె వేసాత్తడ. ఎవరమ?
2. అనతదమమమ్మలమ మమగమగ్గరమ-అలమపు లేకముండా తిరమగమతాడ.

3. ఒముంట నాలమకవాడ ఆకాశముంలో వేలాడ తాడ, నాలమక లాగిత ఠముంగమమముంటాడ.

4. దేశాలనీత చమటేట్టుసమత్తముంద, కానీ దేశముంలోకి వళల్లిలేదమ.
5. సీలమ చేసిన కోటలో అనతదమమమ్మలదద్దరమ బదద్దలమ కొడత బయట పడతారమ.
6. ఒముంటకాల సమబబ్బనతకి తల బరమవు అయనా తిరమగమతసూ గముంతమలేసాత్తడ
7. కడపునముండా తిముంటే ఆకాశముం లోకి ఎగమరమతాడ.

                                                         గౌతమి, ఏడవ తరగతి,  Z.P.H.ససూక్కిల, గమముండవారిపలెల్లి

 సమాధానాలమ
 1. ససూద          2. ఫరన్         3. గముంట           4. ఓడ          5. వేరమశనగ           6.బొముంగరముం           7. బెలసూన్

టచర: సమయపాలన అముంటే ఏమిట చముందసూ?

చముందమ: గముంట కొటట్టుగానే క్షణముం ఆలసరముం చేయకముండా ఇముంటకి వళల్లిపోవడముం టచర!

                                              లలత, ఎనమిదవ తరగతి, గమముందమవారిపలెల్లి
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కోతి సమయససూస్ఫూరిత్త 
రచన: జ. సాయ కమార, ఏడవ తరగతి, శ్రీ విశన విదారలయముం, జహీరాబాదమ. 

అనగనగా  ఒక  అడవిలో  సిముంహముం  ఒకట
ఉముండేద.  ఒకరోజన  దానకి  చలా  ఆకల
వేసిముంద. అటాల్లి ఆకలతో ఉనత సిముంహముం తనక
'తగిన  ఆహారముం  ఏముం  దొరమకతమముందా'  అన
అలోచిససూత్త  అడవి  అముంతటా  తిరిగిముంద.

దసూరముంనమముండే దానత చసూసిన జముంతమవులనీత
వేటకవి  దాకక్కినాతయ,  దాన  కముంట
పడలేదమ. 
చివరికి  మామిడ చెటమట్టు  మీద  ఉనత   కోతి
ఒకట కనపముంచిముంద దానకి. 

'వేరేవేమీ  కనపముంచటముం  లేదమ.  ఈ  పూటకి
దనత  తిన  కడపునముంపుకముందాముం'

అనమకనతద సిముంహముం.  

'సరే,  మరి నాక చెటట్టుకక్కిటముం రాదమ  కదా,

దానేత చెటమట్టు దగేలా చెయారల' అన, అద ఒక
ఉపాయముం ఆలోచిముంచిముంద. 

నేల వమైపుక నశితముంగా చసూససూత్త,  దేనత బాగా
పరిశీలసమత్తనతటమల్లి  ఒకోక్కి  కాలమనసూ  ఎముంతో
జాగప్రితత్తగా ఎతిత్త ఎతిత్త వేససూత్త నడవటముం మొదలమ
పెటట్టుముంద. 
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'కిప్రిముంద  ఎవరో  కదమలమతమనతటమల్లినాతరే'  అన
చసూసిన  కోతికి  అడగమలో  అడగమ
వేసమకముంటసూ పోతమనత సిముంహముం కనబడముంద.

'ఇదేముంట,  ఇటాల్లి  నడసోత్తముంద?  కిప్రిముంద  ఏముం
చసూసోత్తముందసలమ?  కనీసముం పెమైకి  తలెతిత్త  కూడా
చసూడటముం  లేదేమిట?'  అన  దానకస
ఆశచ్చరరముంగా చసూడసాగిముంద కోతి. 

కొముంత సపటకి సిముంహముం కోతి తననమ
గమనసమత్తనతదన  కనమకక్కినతద.  'ఇదే
అవకాశముం'  అనమకొన  అద ఒకసారి పెమైకి కోతి
వమైపుక  చసూసి,  చిరమనవున  నవిన  అనతద-

"మితద్రిమా!  ననమత  చసూసి
భయపడతమనాతవా?  ఇపుపడముంక  ఆ
అవసరముం  లేదమ.  నేనమ
మమసలదానతయనానమ.  యౌవనముంలో  ఎనత
జముంతమవులనమ చముంప తినాతనమ,  చలా పాపముం

మసూటగటమట్టుకనాతనమ. ఇపుపడ నాక హిముంస
అముంటేనే అసహరముం వేసమత్తనతద.  అముందమకన,  నా
పాప  పరిహారముం  కోసముం  తీరసయాతద్రిలక
బయలమదేరానమ.  నా  వలల్లి  ఎవనరికీ  హాన
కలగకూడనన నాకగా నేనమ ఈ నయమముం
పెటమట్టుకనాతనమ- నా కాల కిప్రిముంద పడ కీటకాలమ
కూడా  చవరాదన,  ఇలా  చసూసి  చసూసి
నడవాలన  నశచ్చయముంచమకనాతనమ.  కాశీ
చలా  దసూరముంలోనే  ఉముంద-  అయనా  నా
నయమానత  మటమక  తపపద  లేదమ"
అనతదద కోతితో. 

కోతి దాన మాటలమ నమిమ్మముంద. "ఎముంత భకిత్త,
ఎముంత శప్రిదద్ధా,  ఎముంతట మారమప!"  అనమకనతద
మమచచ్చటగా.  "ఇటాల్లిముంట భకత్తలనమ కాకపోత
వేరే ఎవరిన దరిశ్శముంచమకముంటాముం?"  అనమకొన,

చెటమట్టు దగి వచిచ్చ,  సిముంహముం మమముందమ నలబడ,

ఎముంతో భకిత్తగా నమసక్కిరిముంచిముంద. 

అదే  అదననమకనత  సిముంహముం  ఒకక్కిసారిగా
దాన మీదకి దసూకి, దానత బోరాల్లి పడేసి, దాన
పొటట్టుమీద   కాలమ  మప  నలబడముంద.

కూప్రిరముంగా నవునతసూ,  కోర పళమళ చసూపససూత్త,
నాలమకతో  పెదాలనమ  నాకక్కిముంటమనత
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సిముంహానత చసూడగానే కోతికి తనమ చేసిన తపుప
అరసమమైముంద.  'కూప్రిరజముంతమవులత  ఏనాటకీ
నమమ్మకూడదమ'  అన  వాళళ  అమమ్మ  ఎముంత
గటట్టుగా  చెపపముందో  గమరత్తచిచ్చ,  దానకి  కళళలో
నీళమళ  తిరిగాయ.  అయత  అద  తెలవమైనద
కదా, వముంటనే తమాయముంచమకనతద. గటట్టుగా,

పడ పడ నవనటముం మొదలెటట్టుముంద. 

"ఇముంకొదద్ద సపటోల్లి నీక చవు తపపదమ.
ఏడవటానకి  బదమలమ  ఎముందమక,

నవునతమనాతవు?"  అడగిముంద  సిముంహముం
అనమమానముంగా. 

"పూరనముం నీలాముంట తెలవి తకక్కివ సిముంహముం

ఒకట  ఇలాగే  ఓ  కోతిన  చముంప
తినాలనమకనతదట"  చెపూత్త  చెపూత్త  నవన
సాగిముంద కోతి. "అపుపడ దాన పరిసిసతి ఎలా
అయరముందో  తలచమకముంటే  నవున  ఆగటేల్లిదమ.
మరీ ఇముంత ఇదగానా?"  అన మళళ  మళళ
నవనసాగిముంద కోతి. 

"ఏమమైముందట,  దానకి?"  అడగిముంద  సిముంహముం
కరకగా. 

"అబబ్బ...ఉహుర్హహుర్హహుర్హ.." అన మళళ పడ పడ
నవినముంద కోతి.  నమవున నా పొటట్టు మీద కాలమ
పెటట్టు  నొకక్కికముంటసూముంటే   ఎటాల్లి  చెపపనమ-
ఆయాసముంగా  ఉముంద.  కాలమ  కాసత్త  పప్రికక్కిక
తియ్"  అముంటసూ సిముంహముం కాలమనమ  పకక్కిక
నెటట్టుముంద కోతి. అదేమిటో వినాలనే ఆతమప్రితలో
ఉనత  సిముంహ ముం  కూడా  అదాటమన  కాలమనమ
పప్రికక్కిక జరిపముంద. 

అముంత-  కోతి ఒకక్కిసారి ఎగిరి గముంతసి చెటమట్టు
మీదకి పారిపోయముంద! 

పారిపోతసూ పారిపోతసూ "ఇపుపడేముం జరిగిముందో
అదే  జరిగిముందలేమామ్మ!"  అన  సిముంహానత
వకిక్కిరిముంచిముంద! 
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బముంగారమ పుచచ్చకాయ 
రచన: క్షితిజ, బాలాజ, ఆరవ తరగతి, రిషీ వారలీ ససూక్కిల, మదనపలల్లి, చితసూత్తరమ జలాల్లి. 

అయరనతగారిపలల్లిలో  ఇరమగమ  పొరమగమన
నవసిముంచే  రామమ,  సోమమలక  చలానే
తడాలమముండేవి.   రామమ ధనవముంతమడ-  కానీ
చెడడ్డావాడ,  మసూరమర్ఖుడ.   ఊళళవాళల్లిముందరసూ
రామమ  ఎముంత  పసినారో  చెపుపకొన
నవునకనేవాళమళ. 
మరి  ఇక  సోమమ  ఏమ,  పదవాడ-  కానీ
మముంచి  గమణవముంతమడ,  బమదద్ధామముంతమడ.

ఊళళవాళళముందరికీ  ఏ  అవసరముం  వచిచ్చనా
సాయానకి మమముందమముండేవాడ. 

ఒకసారి  దేవుడ ఒక  బాటసారి రసూపముంలో
ఆ ఊరికి వచచ్చడ. పాపముం, పప్రిపముంచముం అముంతా
నడచి  నడచి  వచచ్చడేమ,  బాగా
అలసిపోయాడ. 

'ఈరోజ  రాతిద్రికి  ఎకక్కిడ  ఆగచమచ్చ?'  అన
చమటసూట్టు  చసూస  సరికి,  ఎదమరమగానే  రామమ
వాళళ ఇలమల్లి కనబడడ్డాద. "వీళళ ఇలమల్లి బాగమముంద-

పెదద్దగా,  విశాలముంగా.  విశాద్రాముంతి
తీసమకనేముందమక  ఇకక్కిడమైత  చోటమ
బాగమముంటమముంద"  అన  ఆయన  రామమ  వాళల్లి
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ఇముంట తలమపు తటాట్టుడ. 

రామమ వాళమళ సాయముంతద్రిముం తొముందరగా అనతముం
తినేసాత్తరమ.  ఇముంటోల్లి దపాలమ వలగిసత్త  కరముంటమ
ఖరచ్చవుతమముందన,  వీలెమైనముంత వరక చీకటోల్లినే
ఉముంటారమ.  ఇముంటోల్లి  రకరకాల  విలమవమైన
వసమత్తవులమ,  వముండ  బముంగారాలమ  దాచి
ఉముంటారమ  గనక,  వాళళక  సహజముంగానే
కొక్రొతత్తవాళల్లిముంటే చలా భయముం. 

దేవుడ తలమపు తటేట్టుసరికి రామమ తలమపు
దగగ్గరికి  వచిచ్చ  "ఎవరద?!  ఏముం  కావాల?!"

అనాతడ కోపముంగా. 

"నాపరమ  'శివ'  అముండ!  ఉదయానత  అనగా

బయలమదేరానమ  మా  ఊరినమముండ;  నడచి
నడచి  చలా  అలసిపోయానమ.  మీ  ఇముంట
లోగిలలో  తలదాచమకనేముందమక  తావు
ఇవనగలరా, దయచేసి?  కొముంచెముంసపు విశాద్రాముంతి
తీసమకొన  తెలల్లివారగానే  వళళపోతానమ?!"

అడగాడ దేవుడ. 

రామమకి  అద  అసస్సులమ  ఇషట్టుముం  కాలేదమ.
'చసూడయార!  నమవనవరో  నాక  తెలీదమ.
నమవున  దొముంగవే  అయమరముండచమచ్చ.

దొముంగలముంచటముం  కోసమే  నా  ఇముంటోల్లి
దసూరమతమముండచమచ్చ. నేనమ ఎటాల్లి కనమకక్కినేద?

నావలల్లి కాదమ;  నాకముంత సమయమసూ లేదమ.
మరీ  అముంత  పచోచ్చడన  కాదమ  గద-  నీక
అముంతగా  కావాలముంటే  ఏ  చెటమట్టు  కిప్రిముందన
పడకోవచమచ్చ;  ఇళళ  దగగ్గరే  పడకోవాలన
ఏమమనతద? పోయ దసూరముంగా ఆ చెటమట్టు కిప్రిముంద
పడకో!" అనాతడ. 

"సరేలెముండ.  పరేల్లిదమ  లేముండ.  మీక  నేనమ
తెలీదమగా,  నజమే"  అనేసి  దేవుడ  రామమ
దగగ్గర  సెలవు  పుచమచ్చకొన,  నేరమగా  సోమమ
వాళళముంట తలమపు తటాట్టుడ.  సోమమ తలమపు
తీసి "ఎవరమ కావాలముండ?!" అన అడగాడ. 
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"నా పరమ శివ అముండ. నేనమ ఒక బాటసారిన.

చలా  దసూరముం  నమముండ  వసమత్తనాతనమ;  నడచి
నడచి అలసిపోయానమ.  మీ ఇముంట అరమగమ
మీద  కొముంచెముం సపు విశాద్రాముంతి తీసమకోవచచ్చ,

రేపు తెలల్లివారగానే వళళపోతానమ"  అడగాడ
దేవుడ. 

"ఓఆఁ దానదేమమనతద, మీరమ పడకముంటే మా
అరమగమలమ ఏమీ అరిగిపోవు. అయనా మీరమ
బయట పడకోనకక్కిరేల్లిదమ- మాతోబాటమ మా
ఇముంటోల్లినే పడకోవచమచ్చ.  కానీ ఏమముంటే,  మరి
మేముం  ఏమముంత  ఉనతవాళల్లిముం  కాదమ-  మీక
పెటేట్టుముందమక సరిపడ అనతముం కూడా లేదేమ
మరి...  చసూసాత్తనమ.  మమముందయత  లోపలకి

రముండ,  కాళమళ  చేతమలమ  కడకోక్కిముండ"

అనాతడ సోమమ, అతనత లోనకి ఆహాననససూత్త.
"ధనరవాదాలమ సానమీ! మీ మముంచితనముంతోటే
నా  కడపు  నముండముంద.  నాక  ఇముంక  వేరే
భోజనమేమీ  అవసరముం  లేదమ"  అనాతడ
దేవుడ మొహమాట పడతమనతటమల్లి.  
"అటాల్లి  పసమత్తముండకక్కిరేల్లిదమ  లెముండ-  ఏదో  మా
ఇముంటోల్లి  ఉనతముంత  తిముందమరమ"  అన  ఆరోజ
మిగిలన అనతమసూ,  ఊరగాయతో భోజనముం
పెటాట్టుడ సోమమ. 
దేవుడ  మరమనాడ  ఉదయాన  వళసూత్త
వళసూత్త-  "ధనరవాదాలమ  సోమసూ!  నమవున
చలా  మముంచివాడవి.  ఆకలగొనత  నాక
అడకక్కినే  భోజనముం  కూడా  పెటాట్టువు.  నీక
ఏదమైనా  ఇవానలన  ఉముంద-  ఇదగ,  ఈ
పుచచ్చకాయ  వితత్తనముం  తీసమకో.  దనన  మీ
ఇముంట  వనక  తోటలో  నాటమ.  బాగా
పెరమగమతమముంద.  నీక మేలమ  జరమగమతమముంద"

అన ఆశీరనదముంచి వళల్లిపోయాడ. 

సోమమ చలా కాలముంగా మముంచి పుచచ్చకాయ
వితత్తనాలకోసముం  వతమకతమనాతడ.  'ఇద
కూడా బానే ఉముంద.  దేవుడచిచ్చన  వితత్తనముం!"
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అన, అతనమ ఆ వితత్తనానత పెరటోల్లి నాటాడ.

మరమనాటకలాల్లి  అకక్కిడ  మొలక  బయటకి
వచిచ్చముంద.  సాయముంతద్రిముం  కలాల్లి  అద  తీగ  వేసి
పారిముంద.  మరమసట  రోజకొక  విముంత  పముంద
వేసిముంద.  మసూడరోజకలాల్లి అకక్కిడ బముంగారమ
పుచచ్చకాయ  కాసిముంద!  నజముంగానే  ఆ
పుచచ్చకాయముంతా  మేలమి  బముంగారముం!  దాన
లోపల  నముండా  వజాద్రాలసూ,  మణమలసూ,

మాణికారలసూ   ఉనాతయ! 

సోమమక చలా సముంతోషముం వేసిముంద.  అతనమ
వాటన  వలకటేట్టుముందమక  పటతముంలో  ఉనత
వారపారి  దగగ్గరికి  తీసమకళళడ.  ఒకొక్కికక్కి
మణీ  లక్షలాద  రసూపాయలమ  చేసమత్తముంద!

వాటలోముంచి  సోమయర  కవలముం  ఒక  చినత
వజాద్రానత మటమక అమిమ్మ, మిగతావి పటమట్టుకొన
సముంతోషముంగా ఇముంటకి వచచ్చడ. 

ఆలోగా అతన పెరటోల్లిన పుచచ్చకాయ  మొకక్కి
మరక పముంద వేసిముంద.  అయత ఈ సముంగతి
ఎలా  తెలసిముందో,  రామమకి  తెలసిముంద.

"అయర!  ఆ బాటసారిగాడన నేనే ఇముంటోల్లికి
పలమచమకొన ఉముంటే ఎముంత బాగమముండేద! ఇవనీత
పూరిత్తగా నావే అగమనమ  గదా"  అన అతనకి

ఎకక్కిడలేన ఏడపూ వచిచ్చముంద. 

"ఏమమైనా గానీ!  ఈ పుచచ్చకాయలక అసలమ
హకక్కిదారమడన  నేనే-  సోమయర  కాదమ!"
అన అతనమ రాతిద్రికి రాతిద్రి  సోమయర ఇముంటోల్లి
దసూరి,  తీగక  ఉనత  పుచచ్చకాయన
దొముంగతనముంగా కోసమక పోయాడ. 

కానీ మరమనాట ఉదయానకి చసూసత్త అద
కాసాత్త కళళపోయ ఉనతద! 

నరాశగా  చసూసమత్తనత  రామమతో  పుచచ్చకాయ
మాటాల్లిడముంద:  "నమవున  చలా  చెడడ్డావాడవి
రామసూ! ఇతరమలక ఉపయగపడే పన ఏద
చేయటముం  నీక  అసస్సులమ  ఇషట్టుముం  లేదమ.
ఎవరినెమైనా మీ ఇముంట అరమగమమీద పడకోనసత్త
నీదేముం పోతమముంద?" అనతద.
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తలల్లి సాహసముం 
కథ: యముం.డ. షమైబాజ, ఏడవ తరగతి, శ్రీ విశనభారతి విదారలయముం, జహీరాబాదమ 
కథనముం: కొతత్తపలల్లి 

మాతలమముంగ రాజరపు రాజ యశవరసనమడ
చలా  దయగల  రాజ.  యమదాద్ధాలముంటే
ఆయనక  అసస్సులమ  గిటేట్టుద  కాదమ-
ఎముందమకముంటే ఆయనక తెలమసమ-  యమదాద్ధాలమ
అనేకమముంద  అమాయకల  పాద్రాణాలనమ
బలగొముంటాయ. ఎనత కటమముంబాలమ నాశనముం
అవుతాయ.  అయత ఆయన మముంచితనానత
బలహీనతగా  ఎముంచమకొన  వేరే  ఎవరమైనా

రాజలమ  మాతలమముంగ  మీదకి  దముండతత్త
అవకాశముం  ఉనతద.  "అలా జరగకముండా ఏముం
చేయాల?"  అన  మముంతమప్రిలతో  బాగా
ఆలోచిముంచిన  మీదట,  ఆయన  తన  కోట
చమటసూట్టు  చలా  పెదద్ద,  ఎతె త్తైన  గడ  ఒకట
కటట్టుముంచలన నరర్ణుయముంచడ. 

కోట చమటసూట్టు గడ లాముంటద ఒకట ఇపపటక
ఉనతద.  అయత  అద  బాగా  శిధిలముం
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అయపోయముంద.  ఇపుపడ దానత బలోపతముం
చేసి,  అలాగే  దాన  లావునసూ  ఎతమత్తనసూ
మరిముంతగా  పెముంచలస్సు  ఉనతద.  ఇలా
కోటగడనమ  పునరితరిమ్మముంచటముం  అనతద
ఏమముంత సమలభమమైన పన కాదమ.  ఏమముంటే,

మాతలమముంగ  రాజరముంలో  సగభాగముం  నజానకి
కోటలోనే  ఉముంద-  మిగిలన  సగముం  కోటక
బయట.  ఈ  రముండ  పాద్రాముంతాలోల్లి  నవసిముంచే
పప్రిజలీత వేరమ చేయటముం కొముంచెముం కషట్టుమే. 

అయనా  రాజగారమ  తలచమకముంటే
కానదేమమనతద?  కోటగడ  తయారమ
కాసాగిముంద.  ఎకక్కిడకకక్కిడ  ఎతె త్తైన  కటట్టుడాలమ
లేచయ.  కోటలోముంచి  బయటకీ,  లోపలకీ
తిరగటముం  మీద  ఆముంక్షలమ  విధిముంచబడాడ్డాయ.

నరీర్ణుత  సమయాలోల్లి  మాతద్రిమే  అటమనమముండ
ఇటమ, ఇటమ నమముండ అటమ పప్రిజలత రానసాత్తరమ.
ఆయా పాద్రాముంతాలోల్లి ఉముండే కోట దానరాల వదద్ద
సెమైనకలమ  నలబడ,  వచేచ్చ  పోయ  వారిన
పరిశీలసమత్తముంటారమ. 
కోట గడక అవతల పహాడ అనే చినత పలెల్లి
ఒకట ఉముండేద.  పహాడలో తాద్రాగమ నీట ఎదద్దడ
అధికముంగా  ఉముండేద.  అకక్కిడ  పప్రిజలముంతా

తాద్రాగమనీట కోసముం కోట లోపల ఉనత బావిపెమైనే
ఆధారపడేవాళమళ.  ఆ  చమటమట్టు  పప్రికక్కిల
పాతగడ  పూరిత్తగా  శిధిలముం  అయ
ఉముండటముంతో,  ఇనాతళసూళ  కోటలోకి  వచిచ్చ
పోయముందమక  అద  ఊరి  జనాలక  బాగా
అనమవుగా  ఉముండేద.   కూలన  ఆ  గడ
గమముండానే  పప్రిజలమ  కోటలోకి  వచిచ్చ  నీళల్లినమ
తీసమకళల్లివారమ.  అయత  ఇపుపడ  ఆ  వీలమ
లేదమ-  ఎతె త్తైన  కోట  గడలమ  ఊరివాళళనమ,
కోటనమ  వేరమ  చేయసాగాయ.  వాళమళ
ఇపుపడ  తమ  ఇషట్టుముం  వచిచ్చనటమల్లి  లోనకి-

బయటకి తిరిగే వీలమ లేదమ.. 
ఆరోజ సాయముంతద్రిముం కోట దానరాలమ మసూసి
వేసమత్తనత  సమయానకి,  పహాడలో  నవసిముంచే
ఒక  యమవతి,  ఖాళ  బముందన  ఒకదానత
పటమట్టుకొన  పరమగమ  పరమగమన  కోటలోనకి
రాబోయముంద.  బరమవమైన  కోట  తలమపులనమ
సెమైనకలమ ఆ సరిక కదలప ఉనాతరమ-  వాటన
మరమనాట ఉదయముం వరకూ ఇక తెరమవరమ.
సెమైనకడ ఒకడ ఆమనమ లోనకి పోకముండా
అడడ్డాకనాతడ.  ఆమ  అతనత
పాద్రాధయపడముంద-  "అయార!  కరమణిముంచముండ!
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ఇముంటోల్లి ఒకక్కి చమకక్కి నీళమళ లేవు. కనీసముం ఈ
బముందడ నీళమళ తీసమకపోత మాక ఈరోజ
వముంట  కదమరమతమముంద.  లేదముంటే  మేమసూ,

మా  పలాల్లిడూ  దాహానకి  మాడాలస్సుముందే.

దయచేసి లోనకి పోనవనముండ-  ఒకక్కి క్షణముంలో
తిరిగి వచేచ్చసాత్తనమ" అన. 

"చసూడమామ్మ!  నయమాలమ  నయమాలే.

ననమత  లోనకి  పోనవనగలముం.  కానీ  కోట
తలమపులమ  మసూస  సమయముం
అయపోయముంద.  ఇపుపడ  తలమపులమ
మసూసశామముంటే  ఇక  మేమవనరముం  ఉముండముం.

రేపు  తెలల్లివారమ  జామమన  మళళ  వచిచ్చ
తలమపులమ తెరమసాత్తముం. నమవున నీళమళ తీసమకొన
వనకిక్కి ఎటాల్లి వసాత్తవు? కదరదమ. అముందమకన,

మా మాట విన వనకిక్కి వళళపో.  నీళమళ రేపు
ఉదయానత తెచమచ్చకోవచమచ్చలే" అనాతరమ. 
ఆమ  పటమట్టు  వదలేల్లిదమ.  "ననమత  ఇపుపడ
లోనకమైత  పోనవనముండ-  బయటకి  వచేచ్చద
మళళ చసూసమకముందాముం" అన పాద్రాధయపడముంద
సెమైనకలనమ.  సెమైనకలమ  ఆమన కోటలోపలకి
రానచిచ్చ,  దానరాలమ  మసూసి,  తమ  దారిన
తామమ వళళరమ. 

మరమనాడూ ఇలాగే జరిగిముంద.  సరిగాగ్గ వీళమళ
దానరముం మసూస సమయానకి ఆమ రావటముం,

కోటలోపలకి వళళలన పటమట్టుపటట్టుటముం,  వీళమళ
ఆమన  లోనకి  వదల  కోట  తలమపులమ
మసూసయటముం. 

మసూడవరోజూ ఇదే జరిగే సరికి సెమైనకలక
అనమమానముం వచిచ్చముంద- "రోజూ కోట దానరముం
మసూస  సమయానకి  ఈమ  లోనకి
పోతమనతదే, మరి బయటకి ఎలా వసమత్తనతద?"

వముంటనే వాళమళ  ఆమన బముంధిముంచి రాజగారి
మమముందమ పప్రివేశ పెటాట్టురమ. "మహా పప్రిభసూ!  ఈ
యమవతి  మసూడ  రోజలమగా  పప్రితిరోజూ
సాయముంతద్రిముం  కోట  దానరాలమ  మసూసస
సమయానకి  లోనకి  పోతమనతద.  బయటకి
ఎలా  వసమత్తనతదో  తెలీటముం  లేదమ  పప్రిభసూ.

ఇముందమలో  ఏదో  మసముం  ఉనతద.  తమరమ
ఈమనమ విచరిముంచల" అన. 

రాజగారమ  ఆమన  అడగారమ:  "ఏముం  తలీల్లి!
కోటలోకి ఎముందమక వసమత్తనాతవు, రోజూ?" 

"మా ఊరమ పహాడలో నీళమళ  లేవు పప్రిభసూ!

మా  ఊరివాళల్లిముం  అముందరముం  కోటలోన  బావి
నీళళనే వాడతాముం" 
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"మరి  రోజూ  ఆలసరముంగా  ఎముందమక
వసమత్తనాతవు?" 

"నాకో చినత కొడక ఉనాతడ పప్రిభసూ. పాలమ
తాద్రాగే  పసిబడడ్డా.  ఏ  రోజనెమైనా  వాడ
నదద్రిపోయముంత  వరకూ  నేనమ  బయటకి
రావట ముం కదరదమ" 

"మరి నమవున లేకముండా వాడ రాతద్రిముంతా 
ఎలా ఉముంటాడ?" 

"ఉముండడ  పప్రిభసూ!  అముందమకనే  నేనమ  నీళమళ
తోడకనత  వముంటనే  గబగబా  మళళ  ఇలమల్లి
చేరమకముంటానమ" 
"ఎటాల్లి  వళత్తవు,  కోట  దానరముం  మసూససి
ఉముంటమముంద గదా?" 

"అద  కొముంచెముం  సమసర  పప్రిభసూ"  కొముంచెముం
చినతబోయముందామ.  తిరిగి  చెపపముంద-

"అముందమకనే  నేనమ  గడ  దసూకి  ఇలమల్లి
చేరమకముంటానమ రోజూ" 

రాజగారమ  ఆశచ్చరరపోయారమ-  "గడ
దసూకతావా?  ఎలాగ?  ఇముంత  పెదద్ద  గడనమ
నమవున  ఎటాల్లి  దసూకతమనాతవు?  గడక
ఎకక్కిడమైనా రముంధద్రిముం ఉముందా?" 

"గడక రముంధద్రి ముం ఏమీ లేదమ పప్రిభసూ! కానీ  తన
బడడ్డానమ  కలవగరే  తలల్లిన  ఏ  కోటగడలమ
మటమక ఆపుతాయ?"  కొముంచెముం  తీవప్రిముంగానే
అడగిముంద ఆ యమవతి. 

రాజగారమ  ఒకక్కి  క్షణముం  నరా రముంతపోయారమ.
ఆపెమైన  ఆమనమ  విడదల  చేసి,  "నమవున
వళళచమచ్చ"  అనాతరమ.  "-కానీ నమవున గడనమ
ఎటాల్లి దసూకతావో  చసూడాలన ఉముంద నాక" 

రాజగారమ,  పరివారముం  చసూసమత్తముండగా  ఆమ
కొతత్తగా  కటట్టున  గడనమ  అవలీలగా  ఎకిక్కి
అవతల  వమైపుక  దసూకిముంద.   దసూకముందమక
మరి  ఆమ  దగగ్గర  మరే  ఇతర  సాధనాలసూ
లేవు! 

"పప్రిభసూ!  గడ  ఎతమత్తనమ  ఏమమైనా
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పెముంచమదామముంటారా..?"  రాజశిలప అడగాడ
మమఖముం చినత బమచమచ్చకన. 

"-ఏమీ అవసరముం లేదమ.  మమముందమ ఆ తలల్లిన
అభినముందససూత్త  మా  తరపున  పప్రితరక
బహుమానానత పముంపముండ.  ఆవిడ నా కళళక
కమిమ్మన  పొరనమ  తొలగిముంచిముంద"  అనాతరమ
రాజగారమ చిరమనవునతో. 

అటమపెమైన  ఆయన  రటట్టుముంచిన  ఉతాస్సుహముంతో 

పన  చేశారమ.  కోటగడలక  అవతల  ఉనత
గాద్రామాలనతట  నీట  సమసరలసూ  తీరేటటమల్లి
ఊరసూరా  బావులమ  తద్రివినముంచరమ;  చెరమవుల
నరామ్మణముం చేపటాట్టురమ. 
కోట  గడక  దానరాలమనత  చోటమనలాల్లి
సెమైనకలమ  ఇరవమైనాలమగమ  గముంటలసూ  కాపలా
ఉముండేటమల్లి,  పప్రిజలక-  పప్రితరకిముంచి  తలమల్లిలక-

ఎలాముంట  అసౌకరరమసూ  కలగకముండా
పప్రివరిత్తముంచేటమల్లి ఆదేశాలమ జారీ చేశారమ! 

ఇదద్దరమ విదారరమసల పోట...

మొదట విదారరిస: నీక మానవ శరీరముం గమరిముంచి అముంతా 
తెలమసనాతవు కదా! ననత పప్రిశత అడగమతానమ జవాబమ చెపుప.
రముండవ విదారరిస: నమవేనదడగినా 'ఠకీ ఠకీ' మన చెపపసాత్త.. 
అడగమ..

మొదట విదారరిస: మన తలపెమై ఎనత వముంటమప్రికలమముంటాయ?

రముండవ విదారరిస: ఆ ఇదేముంట.. సరేలే..' ఠకీ ఠకీ'.

మొదట విదారరిస: ఏముంటరా, జవాబమ తెలీదా, "ఠకీ ఠకీ" అన 
గమటకలేసమత్తనాతవ...

రముండవ విదారరిస: రే..! ఇవి గమటకలమ కాదమరా...చెపాపనమ 
కదరా,'ఠకీ ఠకీ' మన ఆనస్సుర చెపాత్తనన..

                       చదమవుల కాప్రిముంతి,ఇముంటరీమ్మడయట్, టకక్కిల, శ్రీకాకళముం జలాల్లి 

తెలమగమ జాతి:

తెలమగమ జాతి పలల్లిలముం
తెలమగమ గడడ్డా పలల్లిలముం
తెలమగమ జాతి గొపపదన
వలమగెతిత్త చటమదాముం
తెలమగమ జాతి ఘన కీరిత్త
నలమసూలల చటమదాముం
తెలమగమభాష తియరనదన
తెలమగమజాతి మధమరమన
తియరనెమైన భాష
తెలమగమ భాషన
గొముంతెతిత్త పాడదాముం
 c.గిరీష, ఎనమిదవ తరగతి, pvrzphs, గమముండవారిపెలెల్లి
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సాహస కారరముం! 
రచన: నవర, రిషవారలీ ససూక్కిల, మదనపలల్లి, చితసూత్తరమ జలాల్లి. 

అద  ఏమిటో,  ఎకక్కిడనమముంచి  వచిచ్చముందో
తెలయదమ.. 
అముందరముం  భయముంతో,  ఆశచ్చరరముంతో  దానకస
చసూసమత్తనాతముం నశశ్శబద్దముంగా. 

పలల్లిలముం అముందరముం పకితక్ కోసముం నాగసమమదద్రిముం
చెరమవుక  వళళముం.  చెరమవు  నజముంగా
సమమదద్రిముం లాగానే అనముంతముంగా ఉముంద.  నీళమళ
ఎకక్కిడ అముంతమవుతమనాతయ కనపముంచటమే
లేదమ.  దానకి  తోడ  బాగా  దటట్టుముంగా

మబమబ్బలమ  కద్రిమిమ్మనెమై.   నలల్లిట  మేఘాలమ
ఆకాశానత  మసూససటపపటకి  వాతావరణముం
అముంతా  చలల్లిగా,  తమగా  ఒక  రకముంగా
అయరముంద.  పలల్లిల  చలా  మముంద  సాతనాలమ
చేసశారమ.  మేముం  కొముందరముం  పెదద్ద  పలల్లిలముం
మటమక ఇముంకా నీళళలోనే నలబడ,  దసూకి,

ఈత  కొటట్టు  ఆటలాడతమనాతముం.  ఆ
సమయముంలో  జరిగిముందద.  ఓ  పెదద్ద-
సొరచేపనా..? -తిమిముంగలముం అముంటే అదేనేమ
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మరి-  మొతాత్తనకి  మేమవనరముం  ఏనాడూ
చసూడనముంత  పెదద్ద  చేప!-  వచిచ్చ  పలల్లిల
ఎదమరమగా నలబడ పెదద్ద కొముండ గమహ లాముంట
తన  నరమనమ  తెరిచిముంద.  సాయముంతద్రిపు
వలమగమలో  దాన  కోర  పళమళ  తళతళ
మరిసాయ. 

పలల్లిలమ  అటాల్లి  చసూససూత్త  చసూసమత్తముండగానే.

హఠాతమత్తగా  ఆ  చేప  చలా  చలా  పెదద్దగా
పెరిగిపోయముంద!  దాన  నరమ  మరిముంత
పెదద్దదమైముంద.  పలల్లిలమ  ఎకక్కిడ  వాళమళ  అకక్కిడే
శిలా  విగప్రిహాలలాగా  నలబడ  పోయారమ.
చినతపలల్లిలముందరసూ  భయముంతో  గటట్టుగా
ఏడవటముం మొదలమపెటాట్టురమ.  ఆ చేపక ఉనత
కళమళ  ఎరప్రిగా  మరవటముం  మొదలమపెటాట్టుయ.

దాన నటోల్లిముంచే  కావచమచ్చ,  ఒక  విపరీతమమైన
దమరానసన మొదలెమైముంద. 

అముందరికముంటే  మమముందమ  తరమకనత  నేనమ
గటట్టుగా అరిచనమ.  "అముందరసూ వనకిక్కి తిరిగి
పరమగమ  పెటట్టుముండ.  గబగబా!  ఎవనరసూ  నీటకి
దగగ్గరోల్లి  ఉముండకముండ!  గటట్టుకక్కిముండ,  తనరగా
పరమగెతాత్తల. రన్!" అన. 

పలల్లిలముందరసూ ఒకక్కిసారిగా వనమతిరిగి పరమగమ

పెటాట్టుముం.  చేప వేగముంగా మమమ్మలత  వముంబడససూత్త
నీట అముంచమ వరకూ వచిచ్చముంద.  అయత ఆ
సరిక పలల్లిలముందరమసూ బమరద-ఇసకలో దానకి
అముందనముంత  దసూరముం  పరమగమపెటాట్టుముం.  ఆ
మధరలో  నాక  ఒకక్కి  క్షణముం  పాటమ
అనమమానముం  వచిచ్చముంద-  "అద  నీళళలోముంచి
బయటకి  రాదమ  కదా"  అన.  అయత
అదవృషట్టువశాతమత్త  అద   నీళళ  అముంచమనే
ఆగిపోయ, భయముంకరముంగా బమసకొటట్టు, గటట్టుగా
గాలన,  నీళల్లినమ చిమిమ్మముంద మాపెమైకి.  ఆ గలీజ
వాసనకి పలల్లిలముందరముం కొముంతసపు మమకక్కిలమ
మసూసమకోవాలస్సు వచిచ్చముంద. 

అయత  మేముం  ఎవనరముం  అముందలేదన  దానకి
చలా  కోపముం  వచిచ్చనటమల్లిముంద.  అద
మరమపులాగా  చెరమవులో  అముంతటా
తిరమగమతసూ కనపముంచిన చేపనలాల్లి  తినేసిముంద.

దాన తాకిడకి  అపపటవరకూ తటగా ఉనత
చెరమవునీళల్లినీత  బమరద  బమరదగా
తయారయారయ.  అముంతలో  చెరమవుక
అటమవమైపు  నమముంచి  మేముం  ఉనత  వమైపుక
మరపడవ  ఒకట  రాసాగిముంద.  దాననముండా
జముంతమవులమ,  పప్రియాణీకలమ కనపసమత్తనాతరమ.
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కొముందరమ  పలల్లిలమ  కూడా  ఉనాతరమ  ఆ
పడవలో.  మేముం చలా కముంగారమ  పడ,  గటమట్టు
పెమైనమముండ  చేతమలమ  ఊపుతసూ  అరిచముం-

"వనకిక్కి  వళళపోముండ!  ఇటమ  రాకముండ!

సొరచేప!"  అన.  అయత  మా  మాటలమ
వాళళక వినబడడ్డాటమల్లి  లేదమ-  సొరచేప  అటమ
వమైపుక  తిరిగి  గబగబా  ఆ  పడవ  మీదకి
ఉరికిముంద.  మరమక్షణాన  అద  పడవ  కిప్రిముందకి
చేరమకొన  దానత  తిరగ  తిద్రిపప  పడేసిముంద!

పడవలో  ఉనత  పప్రియాణీకలముందరసూ
మమనగిపోతమనాతరమ-  కొముందరమ  సహాయముం
కోసముం గటట్టుగా అరమసమత్తనాతరమ. 
గటమట్టున నలబడ చసూసమత్తనత కొదద్ద నాక చలా
ఆవేశముం  వచిచ్చముంద.  కానీ  ఏమి  చేయాలో
తెలీలేదమ-  పప్రియాణీకలనమ  కాపాడాల.

అయత  సొరచేపన  ఆపకముండా  ఎవనరసూ
నీళల్లిలో  అడగమ  పెటట్టులేరమ..మమముందమ  దానత
ఏదమైనా చెయారల.. ఏముం చెయారల? 

సొరచేపకసి  చసూసమత్తముంటే  నాకొక  ఆలోచన
వచిచ్చముంద.  దాన  తలమీద  మరమససూత్త  వజద్రిముం
లాముంటద  ఒకట  ఉనతద.  అద  కదమలమత్తనత
తీరమనమ చసూసత్త  "దన పాద్రాణముం ఈ వజద్రిముంలోనే

ఉముంద"  అనపముంచిముంద నాక. "నేనమ ఈ చేప
సముంగతి చసూసాత్తనమ.  మీలో ఈత వచిచ్చన పెదద్ద
పలల్లిలమ  చెరమవులోకి  దసూకి  తలా  ఒకక్కి
పప్రియాణీకడనీ కాపాడ గటమట్టు చేరచ్చగలరేమ
చసూడముండ" అన అరిచి నీళళలోకి దసూకశానమ.
వేగముంగా  ఈదమకముంటసూ  పడవ  దగగ్గరికి
పోబోయానమ-  నాక  తెలమసమ-  చేప
మధరలోనే ననమత అడడ్డాకముంటమముందన.

హటాతమత్తగా నా కిప్రిముందనమముండ పెమైకి లేచిముంద
చేప!  ననమత  ఒకక్కిసారిగా  ఎతిత్త  ఆకాశముంలోకి
విసిరేసినటల్లియముంద.  నా  కళమళ  గిరగిరా
తిరిగాయ.  అయత నేనమ తిరిగి దాన వీపు
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మీదనే  దబమబ్బన  పడాడ్డానమ.  అద  నీళళలోనే
గిరగిరా  తిరమగమతమనతద.  అలల్లికలోల్లిలముం
చేసమత్తనతద.   నేనమ  కిప్రిముంద  పడకముండా  దాన
మొపపలనొకదానత  పటమట్టుకొన  ఊగమలాడానమ
కొముంత  సపు.  ఆ  తరానత  ఊపరి  బగబటట్టు
అకక్కిడనమముండ ఎగిరి నేరమగా దాన తలమీద
వాల,  అకక్కిడనత  వజాద్రానత  పటమట్టుకనాతనమ.
చేప ననమత వదలముంచమకనేముందమక గిముంగిరాలమ
కొటట్టుముంద.  అయత నేనమ  ధమైరరముంగా నా తల
పనమతతో వజాద్రానత అనత వమైపులనమముండ పొడచి
పొడచి పెకిలముంచనమ.  అసత్తమిసమత్తనత ససూరమరడ
కిరణాలమ  ఆ  వజద్రిముం  మీద  పడ  తిరిగి  నా
మీదకి  పప్రితిఫలముంచయ.  నజముంగానే  చేపకద
పాద్రాణముం అనమకముంటానమ.  నేనమ ఇటమ వజాద్రానత
పెకిలముంచన లేదో, అటమ అద కాసాత్త నీళళపెమైన
కదలక మదలక పడ చచిచ్చపోయముంద! 

పలల్లిలమ కాపాడన పప్రియాణీకలముంతా ఆ సరికి
ఒడడ్డాక చేరమకొన చపపటమల్లి  కొడతసూ ననమత
అభినముందసమత్తనాతరమ. నేనమ నా కనమబొమలక
అముంటన  చెమటనమ  తమడచమకముంటసూ
వాళళవమైపు చసూసి నవాననమ. 
అముంతలో   నాక  అనమరాధ  అకక్కి  గొముంతమ
వినపముంచిముంద.  "గెటప్  మా!  గెటప్  మా!

ప.ట.టమైముం!!" అన! 

నేనమ  సముంతోషముంగా  నవునకముంటసూ  లేచి  నా
సతహితమలముందరికీ  కలలో  నేనమ  ఎనెతనత
సాహసాలమ  చేశాన  గొపపగా  వివరిముంచి
చెపాపనమ.   "నమవున గొపప  సాహస వనతవే,

సముందేహముం  లేదమ"  అన  అముందరసూ 
మచమచ్చకముంటే  నాక  బలే  గరనముంగా
అనపముంచిముంద!

తమాష పప్రిశతలమ
1. నారయాధికారి వయరలేన శిక్ష                    జ: పెదద్దబాలశిక్ష
2. నీరమ లేన బావి (వల)                                  జ: టాద్రావల
3. పూజక పనకి రాన పతిద్రి                          జ: ఆసమపతిద్రి
4. ఎకక్కిడా కనబడన కలముం                         జ: గకలముం
                                             Y. బాలాజ, ఎనమిదవ తరగతి, గమముండవారి పెలెల్లి
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భలే వముంగళపప 
రచన: అఖిల కమార, భవానీపురముం, విజయవాడ. 

ఒకసారి ఓ వముంగళపప పన కోసముం వతమకక్కిముంటసూ
ఇలల్లిలసూల్లి  తిరగసాగాడ  "అయార!  నాక ఏమమైనా
పన ఉముంటే ఇవనముండయార.  ఇముంతక మమముందమ ఒక
ఇముంటోల్లి పనడగా చేశానమ" అముంటసూ. 

ఆ  వీధిలో  ఒక  ఇముంట  యజమానకి  పనవాడ
అవసరముం  ఉముంద.  అతనమ  వముంగళపపనమ  ఎగాదగా
చసూసి  అడగాడ-  "ఇముంతక  మమముందమ  వాళమళ
ననమత ఎముందమక పనలోనమముండ తీసశారమ?" అన. 

"అయార,  అదే  నాక  అరసముం  కాలేదయార"
చెపాపడ వముంగళపప- "మా యజమాన ఒకసారి
'కాళమల్లి  నొపప,  కాళమల్లినొపప'  అనాతడయార.  నేనమ
ఆయన కాళమల్లి పసికానమ. బాగమముందనాతడ. 

మళళ  ఒకసారి  'భమజముం  నొపప,  భమజముం  నొపప'
అనాతడయార.  నేనమ  వళళ  భమజాలమ  నొకాక్కినమ.
'చలా  బాగమముందరా'  అన  మచమచ్చకనాతడ.

ఇముంకోసారి  'నడమమ నొపప,  నడమమనొపప!'
అన  మొతమత్తకనాతడయార.  సరేనన  నేనమ
నడమమ  పసికానమ.  'బలే  ఉముంద'న
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మచమచ్చకనాతడయార. 
తరమవాత కొనత రోజలక  'మడ నొపప మడనొపప'  అనాతడయార. 'దానదేమమముంద'  అన నేనమ
పోయ మడ పసికానయార. అపపటనమముండ ఆయన కదలకముండా అలాగే ఉనాతరమ. 

ఆ  ఇముంటోల్లి  వాళల్లిముందరసూ   నేనే  ఆయననమ
చముంపానన ననమత పనలోనమముండ  తీసశారయార. 
ఇముంట  యజమాన  ఆశచ్చరరపోయ  నరమ
తెరిచడ కొముంతసపు. అయనా అతనకి పనవాడ
అవసరముం  ఉముంద  మరి-  "నా  దగగ్గర  మాతద్రిముం
అలాముంట పచిచ్చ పనమలమ చేయక, నమవున పనలోకి
రావచమచ్చ" అనేశాడ చివరికి. 

"చలా ధనరవాదాలయార"  చెపాపడ వముంగళపప.
పనలోకి  చేరి  "మమముందమగా  ఇపుపడ  ఏముం
చేయమముంటారయార?" అన అడగాడ. 

"వీడ  నా  కొడక-  మసూడేళమల్లి  రాలేదముంకా.

అమమ్మగారమ  పనలో  ఉనతటమల్లినాతరమ,  మమముందమ
వీడన కొముంచెముంసపు బయటకి తీసమకళల్లి ఆడముంచమ"
అన అనాతడ. 

"అలాగేనయార"  అన  పలల్లివాడన  తీసమకళల్లిడ
వముంగళపప. 
యజమాన  ఇక  ఆ  సముంగత  మరిచ్చపోయాడ.

కొముంతసపటకి  వముంగళపప  ఒకక్కిడే  వనకిక్కి  తిరిగి
వచచ్చడ. 
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"ఒరేయ్! మాబాబమ ఏడ?!" అన అరిచడ ఇముంట యజమాన. 

"అయార!  నేనమ  మీవాడన  బయటకి
తీసమకళళనా, మమముందమ వాడ బయట ఇసమకలో
ఆడకముంటాననాతడ.  నేనమ  వాడన  ఇసకలో
వదలేశానమ.  కొదద్దసపటకి తిరిగి వచిచ్చ, "ఇపుపడ
పారమక్కిలో ఆడకముంటా" అనాతడ. "సరేలే" అన
వాడన తీసమకళళ పారమక్కిలో వదలేశానమ.  
మళళ వచిచ్చ  "ఈసారి రోడడ్డామీద ఆడకముంటా"

అనాతడ.  "పోనీలే,  దానదేమమముంద"  అన రోడడ్డా
మీద వదలేశానమ. 

తరానత కొదద్దసపటకి తిరిగొచిచ్చ "ఈ బావిలో ఆడకముంటా" అనాతడ. "ఆడకో" అన ఈసారి
బావిలోకి  వదలేశానమ-  కానీ  ఎముంతసపు  చసూసినా  వాడ  పెమైకి  రాలేదయార.  దాముంతో  'ఇముంక
పనచేటమ  ఎముందమక'  అన  నేనమ  ఒకక్కిడనే  ఇకక్కిడక  వచేచ్చశానయార!"  చలల్లిగా  చెపాపడ
వముంగళపప. 
ఇముంట యజమాన గమముండక ఏమమైముందో మరి మీరే ఊహిముంచమకోముండ! 

రేపు ఇసాత్తనమ!

సమబాబ్బరావు: మీ బాస్ పోయన నెల నమముంచి జీతముం ఎకక్కివగా ఇసమత్తనాతడట?

అపాపరావు: ఆ అవునమ ఒటట్టు చెకక్కిలచచ్చడ. ఇలాగే పన చేసత్త వచేచ్చ ఏడాద సముంతకముం పెడతాడట!      

                                                                    Y. బాలాజ, ఎనమిదవ తరగతి, గమముండవారి పలెల్లి

చవక బేరముం!

రాజ: ననతట నసూరస్ పపర  కొనాతవముందమక?

వముంగళపప: చవకగా ఇసత్తనసూ...                        Y. బాలాజ, ఎనమిదవ తరగతి, గమముండవారి పలెల్లి
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జీవన ససూతద్రిముం 
అనమవాద కథ సౌజనరముం: ఎ.నాగరాజ, బెముంగళసూరమ. అనమసరణ: నారాయణ, కొతత్తపలల్లి. 

రామాపురముంలో  నవసిముంచే  రముంగయర  మముంచి
ఆదరశ్శ  రమైతమ.  అతన  పొలముంలో  పముండే
మొకక్కిజొనత  అదమద్భుతముంగా  ఉముంటమముందన
చెపుపకనేవాళమళ.  లావుగా,  బలముంగా  ఉముండే
మొకక్కిజొనత  పొతమత్తలతో  అతన  పొలముం
టనమతల  దగమబడనచేచ్చద.  పప్రితి  ఏడాద
రాజధానలో  జరిగే  పముంటల  పోటకి  తన
పముంటనమ  పముంపముంచేవాడ రముంగయర. పప్రితిసారీ
అతన పముంటక అకక్కిడ మొదట బహుమతి

వససూత్తముండేద. 

ఒకసారి  అతనత  ఇముంటరసూనర్వ్యూ  చేసముందమక
వచిచ్చన  విలేఖరి  అడగాడ:  "ఇనేతళమళగా
మీరమ పప్రితిసారీ మొకక్కిజొనత పముండసమత్తనాతరమ;
పప్రితిసారీ మీరే మొదట బహుమతి సాధిససూత్త
వసమత్తనాతరమ కదా, మీరమ ఏ కముంపెనీ వితత్తనాలమ
వాడతమనాతరమ?" అన. 

రముంగయర  అనాతడ-  "అటాల్లిముంటదేమీ
లేదముండ,  నేనమ అసలమ ఏ కముంపెనీ వితత్తనాలసూ 



కొతత్తపలల్లి                                                    49 ఏపప్రియల  2015

కొననమ" అన. 

విలేఖరి  వరవసాయముం  గమరిముంచి  కొముంచెముం
చదమవుకనతవాడ.  అతనమ
ఆశచ్చరరపోయాడ-  "అముంటే  మీ  వితత్తనముం..

నాటమ వితత్తనమా?" అన. 

"అవునముండ.  నా  పముంటక  ఆధారముం  నాటమ
వితత్తనమే" చెపాపడ రముంగయర. 
"మరి  నాటమ  వితత్తనాలలో  దగమబడ  రానమ
రానమ  తగిగ్గపోతమముంద  కదా?!"  అడగాడ
విలేఖరి. 

"ఎముందమక  తగాగ్గల?"  అడగాడ  రముంగయర.
"నా  వితత్తనాల  శకిత్త  అయత  మరి
ఇముంతకాలముంగా ఏమీ తగగ్గలేదమ.  నజానకి ఈ
వితత్తనముం  మా  నానత  తరముం  నమముండ  వససూత్త

ఉనతద- దన శకిత్త తగగ్గలేదమ కదా మరి?" 

"అటాల్లి  కాదమ-  ఇపుపడ మీరమ ఒక  కముంపెనీ
వారి  మొకక్కి  జొనత  వేశారనమకోముండ.  మీ
పప్రికక్కివాళమళ  వేరే  రకముం  వేసి  ఉముండచమచ్చ-

అపుపడ  మీ  పముంటక  కావలసిన  పుపొపడ
రేణమవులమ పప్రికక్కి పొలముం నమముండ,  వాళల్లిక మీ
పొలముం నమముండ- అటాల్లి వేరమ వేరమ చోటల్లి నమముండ
వచిచ్చన పుపొపడ రేణమవులమ  కలవటముం వలల్లి,
వేరమ వేరమ లక్షణాలమనత కొతత్త పముంట తయారమ
అవుతసూ  పోతమముంద.  కద్రిమముంగా  మీ  పముంట
నాణరత  మారిపోతమముంద,  మీక
తెలయకముండానే!" వివరిముంచడ విలేఖరి. 

"అటాల్లి  అవనదమలెముండ,  మీక  తెలీదమ"
అనాతడ రముంగయర. 
"ఎముందమక కాదమ?" అడగాడ విలేఖరి. 

"మా  ఊళళ  రమైతమలక  అముందరికీ  ఓ
అలవాటమముంద-  మేముం ఒకరి వితత్తనాలమ ఒకరముం
పముంచమకముంటమముంటాముం" చెపాపడ రముంగయర. 
"అవునా?!"  ఇముంకా  ఆశచ్చరరపోయాడ
విలేఖరి.  "మీ  అవారమడ్డా  వితత్తనాలనమ  కూడా
మీరమ  ఊళళ  అముందరితోట
పముంచమకముంటారా?!" 
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"అవునమ.  లేకపోత కదరదమ.  మా పొరమగమ
రమైతమలమ  సతమత్తవలేన  పముంట  పముండసత్త,  వాళల్లి
పముంటనమముండ  మా  పొలముంలోకి  వచిచ్చన
పుపొపడ,  మా  వితత్తనాల  నాణరతనమ
దబబ్బతీసమత్తముంద  కదా!  నా  వితత్తనముం
బాగమముండాలముంటే,  మా  పొరమగమ  రమైతమలమ
నాణరమమైన పముంట పముండముంచటముం తపపన సరి"

చెపాపడ రముంగయర. 
అతన  అవగాహనక  విలేఖరి
నవనరపోయాడ. 

నజముంగా చసూసత్త  'ఇదే మముంచి జీవన ససూతద్రిముం
కూడా'  అనపసమత్తముంద.  మనముం  సముంతోషముంగా,

నముండగా,  అరసవముంతముంగా  జీవిముంచలముంటే,

మన చమటసూట్టు ఉనతవారితో మన సముంతోషనీత,

జాజనానీత  పముంచమకోవటముం  తపపనసరి.

జాగప్రితత్తగా  చసూసత్త  మనవలల్లి  సపవృశిముంచబడే
వారివలల్లినే  మన  జీవితానకీ  ఒక  విలమవ
ఏరపడతమముంటమముంద.  మన  చమటసూట్టు
ఉనతవాళమళ  బాధ  పడతసూ  ఉముంటే  మనముం
ఒకక్కిరముం  సముంతోషముంగా  ఉముండటముం
కషట్టుమౌతమముంద కదా. అలా సమాజముంలో ఒకరి
సముంతోషముం మిగతా వాళల్లిముందరి సముంతోషముంతోట
మమడపడ ఉనతద! 

దనత కావాలముంటే సమమైకరతా బలముం అనచమచ్చ;

విజయ రహసరముం  అనచమచ్చ;  జీవన  ససూతద్రిముం
అనచమచ్చ-  కానీ సతరముం ఏముంటముంటే- 'అముందరముం
గెలచేవరకూ  ఏ  ఒకక్కిరమసూ  గెలవలేముం'.

సమాజ శేప్రియసమస్సులోనే వరకిత్త శేప్రియసమస్సు ఇమిడ
ఉనతద! 

నానత: ఒరే కారీత్తక్! పరీక్షలో ఎనత మారమక్కిలమ వచచ్చయరా?

కారీత్తక్: కోడ గమడడ్డాలా ఉముంటమముంద, కానీ గమడడ్డా కాదమ ఏమిటద?

నానత: ఏమరా, తెలీదమ-  నమవేన చెపుపరా!

కారీత్తక్: సమనాత నానాత! అమాతద్రి ముంతెలీదసూ?!                      

`లలత, ఎనమిదవ తరగతి, గమముండవారిపలెల్లి

బాబమ: నానత సినీహీరోలమ  చలల్లిగావుముంటారముందమక?

నానత: వాళల్లికి ఫన్స్సు ఎకక్కివగా ఉముంటారమ బాబమ.
                                                     వి.వి.యస్.మసూరిత్త గారమ, చొదమళల్లి గాద్రామముం
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వరిప్రి వముంగళమమ్మలమ 
రచన: రాధ మముండవ, ఉపాధారయన, రిషవారలీ ససూక్కిల, మదనపలల్లి, చితసూత్తరమ జలాల్లి. 

అనగనగా ఒక ఊళళ పశమవుల వారపారి

ఒకడ ఉముండేవాడ.  అతన భారర వముంగమమ్మ
నజముంగానే ఒటట్టు వరిప్రి వముంగళమమ్మ.  ఒక రోజన
వారపారి  పప్రికక్కి  ఊరి  సముంతక  పప్రియాణముం
అయారడ.   వళసూత్త  వళసూత్త  అతనమ భారరతో
చెపప వళళడ- "నేనమ రముండ రోజల వరకూ
తిరిగి రానమ వముంగమామ్మ!  అయత రేపు మన
దగగ్గరమనత  మసూడ  ఆవులీత  కొనేముందమక
బేరగాళమళ  వసాత్తరమ.  ఒకోక్కి  ఆవూ   వముంద
నాణాల  లెకక్కిన,  మసూడ  ఆవులనసూ
మసూడ వముందల నాణాలకి అమమమ్మ. సరేనా?!
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వాళమళ అముంతకముంటే తకక్కివకి బేరముం అడగిత
మటమక  ఏమాతద్రిముం  ఒపుపకోక.  అరసముం
అయముందా,  నేనమ చెపపద?!” అన. 

“మీరేముం  కముంగారమ  పడకముండ,   పప్రిశాముంతముంగా
వళళ  రముండ.   అదముంతా  నేనమ
చసూసమకముంటాగా!" అముంద వముంగమమ్మ. 
“ఏముంటోనే, నమవున ఎపుపడూ అలాగే చెపాత్తవు;

కానీ  ఏదో  రకముంగా  పచిచ్చ  పనమలమ  చేసి
మసపోతావు!   ఈ  విషయముంలో  ఏమీ
తపుపలమ  జరగకముండా  ఉముండాలనే  ఇముంత
చెపుత్తనాతనమ- మసూడ వముందలమ ఇసత్తనే ఆవులత
ఇవున.  అరసమమైముందా,  ఏమి?!   నేనమ  చెపపద
విముంటమనాతవా?!”  అనాతడ. 

“ఆఆఁ  వినాత,  వినాత!"   అనతదామ,  తల
ఊపుతసూ. 

వారపారి పప్రియాణమమై వళళపోయాడ. 

తరానతి రోజన అనమకనతటమల్లిగానే బేరగాడ
వచచ్చడ.  ఆవులనమ చసూసి,  ఆమతో బేరముం
మొదలమ  పెటాట్టుడ.  మాటాల్లిడటముం  మొదలమ
పెటట్టున  కొదద్దసపటక  వముంగమమ్మ  ఎముంత
అమాయకరాలో  గప్రిహిముంచేశాడ  ఆ
బేరగాడ.  బేరముం ఇముంకా పూరిత్త కూడా కాకనే,

వాడ  పశమవుల  పాక  దగగ్గరికి  వళళ  "సరే
అకాక్కి!  ఇముంక  ఆవులనమ  నేనమ
కొనమకక్కినాతనమ!"  అముంటసూ ఆవులక కటట్టున
పలమపుతాళమళ  విపప  వాటన  బయటకి
తోలటముం మొదలమ పెటాట్టుడ గడసమగా. 

వముంగళమమ్మ అమాయకరాలే అయనా, మరీ
ఇముంత  గడసమదనానత  గమనముంచకముండా
ఉముండలేకపోయముంద.  పోయ  కొటట్టుముం  గడప
దగగ్గర  నలబడ  "ఒకక్కి  నాణముం  తకక్కివమైనా
ఆవులనమ  ఇవననమ-  మమముందమ  మొతత్తముం
మసూడ  వముందల  నాణాలమ  ఇచిచ్చ,  ఆ
తరానతనే  ఆవులనమ  బయటకి  తోలముండ!"

అముంద మొముండగా. 

"ఇబబ్బముంద  వచిచ్చ  పడముందే-"  అనమకనాతడ
బేరగాడ.  అయనా  మరో  బాణముం  వేసి
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చసూదాద్దమన,  "అయర  అకాక్కి!  నా
దగగ్గరమముండగా నీ డబమబ్బ ఎకక్కిడకి పోతమముంద?

అయనా  ఇవాళళ  డబమబ్బల  మసూటనమ
తీసమకరావడముం  మరిచ్చపోయానే,  ఏముం
చేయనమ?   -సరే,  ఒక  పన  చేదాద్దముం!   ఈ
మసూడ ఆవులోల్లినసూ ఒక దానత   నీ  దగగ్గరే
హామీగా  వదల  వళతానమ.  ఇముంటకి  వళళ,
మసూడ  వముందల  నాణాలమ  తెచిచ్చ  ఇచచ్చక
గానీ  ఈ  ఆవునమ  విడపముంచమక  పోనమ!"
అనాతడ,  ఆ మసూడ ఆవులోల్లి నే ఒకదానత
గాటానకి తిరిగి కటేట్టుససూత్త. 
వముంగమమ్మ  మమఖముం  వలగిముంద.  “ఆఆఁ   అద
మరి!  ఏమీ హామీ లేకపోత ఎలా?!   అలా
చెయర.  ఆ మసూడ ఆవున  ఇకక్కిడే  ఉముంచి
వళమళ.  డబమబ్బ నా చేతిలో పడాడ్డాక, ఈ ఆవున
వదలేద!"  అముంద గటట్టుగా. 

బేరగాడ  పముంట  పముండముంద.  ఉతాస్సుహముంతో
మమరిసిపోయ,  అతి  మరారద  నటససూత్త,
తానమ  ఆసరిక  కటేట్టుసిన  ఆవునమ  అకక్కిడే
వదల,  మిగిలన రముండ ఆవులనీ తోలమకన
చకాక్కి పోయాడ వాడ.  

మసూడ రోజన భరత్త  రాగానే  తానమ  చేసిన

ఘనకారారనత  భరత్తతో  సముంతోషముంగా  చెపపముంద
వముంగమమ్మ.   వారపారికి  నవానలో  ఏడవాలో
తెలయలేదమ- కోపముం మమముంచమకన వచిచ్చముంద.

“ఛ! ఛ!  నీ కముంటే తెలవి తకక్కివ మనష ఈ
లోకముంలో లేరమ.  వాడ మళళ  వసాత్తడటే,  నీ
వరిప్రి గానీ?!"  అన అరిచడ ఆవేశముంగా.  

“అబోబ్బ! తెలవి నీ ఒకక్కిడదేగా?" అముంద
వముంగమమ్మ వటకారముంగా. "నేనమ అముందరి కముంటే
తెలవి తకక్కివ దానాత?!  ఆ సముంగతి నీకలా
తెలమసమ?  అసలమ  ఈ  లోకముంలో  ఎటాల్లిముంట
వాళమళముంటారో  తెలీనద  నీక.  వళళ  ఓసారి
దేశముం  అముంతా  తిరిగి,  చసూసిరా!”  అముంద
ఈసడసమత్తనతటమల్లి. 
ఆమ అమాయకపు మాటలకి వారపారికి బలే
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కోపముం  వచిచ్చముంద.  అయనా
తమాయముంచమకన  "ఆ  బేరగాడ  ఆచసూకీ
తెలమసమకొన  వసాత్తనమ  ఆగమ!"  అన
హడావుడగా   సముంత  వమైపు  బయలమదేరి
పోయాడ. 

సముంతలో  మసగాడ  ఆచసూకీ  కొముంత
సమలభముంగానే  దొరికిముంద.  వాడ  ఊరమ  మరీ
ఏమముంత  దసూరముం  కాదమ.  వారపారి  ఆ
మసగాడ  ఆనవాలమ  పటమట్టుకన  ఆ  ఊరికి
బయలమదేరాడ. 

నడససూత్త  నడససూత్త  వనమదరిగి  చసూసిన
వారపారికి  ఓ  విముంత  దవృశరముం  కనబడముంద.

అతన  వనకగా  ఎదమద్దల  బముండ  ఒకట
వసమత్తనతద.  ఆ బముండ ఇరమసమపెమైన  ఒక కాలమ
నటారమగా  మప,   కిప్రిముందకి  పడపోకముండా
సరమద్దకముంటసూ నలబడ బముండన తోలమతమనతద
ఒకామ.   బముండలో  నముండగా  గడడ్డా  ఉముంద-

కావాలనమకముంటే  ఆమ  గడడ్డా  మీదమైనా
కూరోచ్చవచమచ్చ;   లేదా దగి నడచమకముంటసూ
అయనా  రావచమచ్చ.  రముండూ  కాకముండా
ఇరమసమ  మీద  ఎముందమక,  అలా  ఒముంటకాల
మీద  నలబడటముం?   'ఈమ  ఎవరో  గొపప

అమాయకరాలలాగానే  ఉముంద'  అనమకన
నవునకనాతడ వారపారి.  

వముంటనే  అతనకి  వముంగమమ్మ  మాటలమ
గమరత్తచచ్చయ.  "పాపముం,  వముంగమమ్మ  మాటలమ
నజమే కావచమచ్చ-  లోకముం ఏమముంత తెలవిగా
లేదమ-  ఈమ  ఎముంత  వరిప్రివముంగళమమ్మ
కనమకక్కిముందాముం!" అనమకనాతడ.  

కొముంచెముంసపు ఆగి,  బముండ తన దగగ్గరికి రాగానే
ఆమన పలకరిససూత్త  "ఏమమామ్మ,  ఎముందమకటాల్లి
ఒముంట  కాలమీద  నలబడటముం?  పడత
పప్రిమాదముం  కదా?   గడడ్డా  మీద  కూరచ్చన
రావచమచ్చ;  లేకపోత  అసలమ  పూరిత్తగా  దగి
నడచి రావచమచ్చ"  అనాతడ అతనమ. 
“మా  అబాబ్బయ  అటాల్లి  చెపపలేదమ-  బముండ
మీదే రమమ్మనాతడ" అనతదామ పడపోకముండా
మళళ  సరమద్దకొన  నలబడతసూ-  "ఇముంతకీ
నమవనవరమ?  ననమత  మా  ఊళళ  ఎపుపడూ
చసూడలేదమ-  ఏదో ఆకాశముంలో నమముండ ఊడ
పడడ్డాటమల్లినాతవు!" అనతద ఆమ. 

వారపారికి  ఆమనమ  కొముంచెముం
ఆటపటట్టుముంచలనపముంచిముంద.  "అవునవునమ-
బలే  కనమకక్కినాతవే?!  నజముంగానే  నేనమ
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ఆకాశముం  నమముండ  ఊడపడాడ్డానమ-  మీ  ఊరమ
చసూసి పోదామన!"  అనాతడ ఎగతాళగా. 

ఆమ నజముంగానే అమాయకరాలమ.  వారపారి
మాటలమ  నజమనమకనతద.  "అవునా,

అయత ననొతకట అడగమతా చెపాత్తవా? మా
ఇముంటాయన పెమైకి  వళళ  మసూడేళళవుతమనతద.

నీక  ఆయన  అకక్కిడ  కనపముంచే  ఉముండాల
కదా, ఎటాట్టు ఉనాతడ, కలాసానేనా?!”  అన
అడగిముంద ససూటగా. 

'వారాతయన,  ఈమవరో  మా  వముంగమమ్మ
కముంటే  వముంగళమమ్మ.   దేశముంలో  నజముంగానే
చలామముంద  అమాయకలమ  ఉనతటమల్లినతద"

అనమకనాతడ వారపారి- "ఓఆఁ,  చసూడకమి?!

రోజూ చసూససూత్తనే ఉనాతనమ మీ ఇముంటాయనత.
పాపముం ఆయనకి అకక్కిడ గొరప్రిలమ  కాచే పన
ఇచచ్చరమ.   మరి  అవేమ,  ఒకక్కి  చోట
నలవకముండా  కొముండా-కోనా;  గమటట్టులసూ-

మిటట్టులసూ తిరమగమతమనాతయ.  వాట వముంబడ
తిరగలేక  మీ  ఆయన  నానా  అవససలమ
పడతమనాతడ.   గమడడ్డాలమ  కూడా  పీలకలెమై
పోయాయ!"  అనాతడ పెమైకి. 

“అయర,  మాక  ఎటాట్టు  తెలమసమత్తముంద  ఆ

సముంగతి?!  మే ముం  ఇకక్కిడే  ఉనాతమాయ.

అయనా మొనత సముంకాప్రిముంతి పముండకిక్కి బటట్టులమ
కూడా  పెటమట్టుకనాతమే;  అముంత  అవసరముం
ఉముంటే  వచిచ్చ  తీసమక  పోకూడదా?”   అన
యాషట్టుపడపోయముందామ. "ఇకక్కిడే ఉముండముండ,

ఇముంటకి పోయ గమడడ్డాలమ తెచిచ్చసాత్తనమ.  ఈసారి
పెమైకి వళళగానే మా యముంటాయనక ఇదమద్దరమ"
అన వేడకనతద. 

వారపారికి నవున ఆగలేదమ.   ఆమన ఇముంకా
పరీక్షిముంచటముం  కోసముం  అతనమ  "అద  వీలమ
పడదమ  తలీల్లి,  ఆకాశానకి  ఒక  పెదద్ద  దానరముం
ఉముంటమముంద.  అకక్కిడ ఉముండే దానరపాలకడకి
లముంచముం  ఇసత్తగాన  వేటనీ  లోపలకి  తీసమకోన
పోనవనడ, ఏముం చేయనమ?!" అనాతడ. 

“అలాగేలే,  ఎముంతో కొముంత ఇసత్త  సరి!  ననతనే
మా  అబాబ్బయ  ధానరముం  అమిమ్మన  డబమబ్బలమ
తెచిచ్చ  ఇనపెపటట్టులో  పెటాట్టుడ.   గమడడ్డాలమ,
డబమబ్బలమ  తెచిచ్చ  ఇసాత్తనమ-  కాసపు  ఆగముండ"

అన  బముండన  తోలమకొన  ఇముంటకి  వళళముంద
ఆమ.   వారపారి  అకక్కిడే  ఆగిపోయాడ.

కొదద్దసపటకలాల్లి  గమడడ్డాలమ,  పెమైకముం  తీసమకన
అకక్కిడకి వచిచ్చముంద అమ!  
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'ఈమ  వముంగమమ్మక  అకక్కి'  అన  గప్రిహిముంచిన
వారపారి కలవర  పడపోయ  "ఒకక్కిసారి మీ
అబాబ్బయన  చసూసి  వళతానమ  తలీల్లి!"  అన
ఆమతోపాటమ వాళళ ఇముంటకి వళళడ. ఆమ
కొడకక   జరిగినదముంతా  చెపప,  ఆమ
ఇచిచ్చన  డబమబ్బలమ,  గమడడ్డాలమ  అతనకి  తిరిగి
ఇచేచ్చశాడ.  

ఆ యమవకడ వారపారికి అనేక కవృతజజతలమ
చెపుపకన  "మీరవరమ?   ఏముం  పన  మీద
వచచ్చరమ?'  అన అడగాడ. 

"నా  భారర  వముంగమమ్మ  కూడా  మీ  అమమ్మ
మాదరిదే- ఏమీ తెలీదమ పాపముం. మొనత నేనమ
ఊళళ  లేనపుపడ  మీ  ఊరివాడ  ఎవడ
వచచ్చడట;  మా  వముంగమమ్మన  మసముం  చేసి
ఆవులన  రముండముంటన  తీసమకళళపోయాడ.

వాడన వతమకక్కిముంటసూ నేనమ ఇటాల్లి వచచ్చనమ"
చెపాపడ వారపారి విచరముంగా.  

ఆ  కరప్రివాడకి  ఊళళ  వాళళముంతా
పరిచయమే-  "ఓఆఁ,  వాడ  నాక  తెలమసమ.
వాడ  పెదద్ద  మసగాడ.  ననతనే  రముండ

ఆవులత  తెచచ్చడ.   అవి  మీవే  అయ
ఉముంటాయ-  చసూదాద్దముం పదముండ"  అన అతన
ఇముంటకి తీసమక వళళడ వారపారిన. 

తన  ఆవులత  చసూడగానే  గమరమత్తపటాట్టుడ
వారపారి.  అవి  కూడా  వారపారిన  చసూసి
సముంతోషముంగా  అరిచయ.  వముంటనే  వారపారి
నారయాధికారికి  ఫరారదమ  చేయటముం,

నారయాధికారి విచరణ జరిప మసగాడన
శిక్షిముంచటముం,  జరిమానాతో  సహా  ఆవులత
వారపారికి ఒపపచెపపటముం జరిగాయ. 

వారపారి  ఇముంట  కొచిచ్చ  ఆవులత  కొటట్టుముంలో
కటేట్టుసమత్తముంటే "నేనమ చెపపలేదసూ,  అతనమ చలా
మముంచివాడేనన?!  పాపముం,  మన  ఆవులత
మనక  ఇచేచ్చశాడ  చసూడ!"  అనతద
వముంగమమ్మ. 
"నజమేనే,  లోకముంలో  నీలాముంటవాళసూళ,
నాలాముంటవాళసూళ  చలా  మముందే  ఉనాతరమ.
వాడలాముంటవాళసూళ  ఉముంటారమ.  అయత
అమాయకలత  మసముం చేసత్త ఎపపటకమైనా శిక్ష
మటమక తపపదమ"అనాతడ వారపారి. 
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యమగకరత్త సనగతముం 
రచన: సిహెచ: కాప్రిముంతి, ఇముంటరీమ్మడయట్, టకక్కిల, శ్రీకాకళముం జలాల్లి. 

"టకక్కిల"లో  ఒకనాట  సాయముంతద్రిముం.  ఏట
ఒడడ్డాన  ఒక కరాద్రాడ మౌనముంగా కూరమచ్చన,

గలగలా పప్రివహిసమత్తనత నీటనే చసూసమత్తనాతడ. 

గత కొదద్ద రోజలమగా ఆ కరాద్రాడద ఇదే వరస.

ఖాళ సమయముం దొరికిత చలమ, ఈ ఏకాముంత
పప్రిదేశానకి చేరమకముంటాడ.  ఇకక్కిడ కూరచ్చన
తనలో  చెలరేగమతమనత  ఆలోచనలక
పరిషక్కిరాలమ వతమకక్కిముంటాడ. 

ఏట  నీరమ  తనక  నచిచ్చన  చోటమక

పప్రివహిసమత్తనతటమల్లి,  అతన  మసిత్తషక్కిముం  తనలో
తలెతత్త  ఊహలక  తగిన  మారాగ్గలనమ
అనేనషసమత్తనతద. 

బాధలత భరిససూత్త బద్రితమక భారానత మసమత్తనత
జనమలమ-  తిముండ  లేక  తలల్లిడలల్లిపోతమనత
జనమలమ-  సమాజముంలో  పెటే క్రొగిపోతమనత
అరాచకాలమ-  ఇవనీత  అతనకి  నదద్రిలేకముండా
చేసమత్తనాతయ. తనమ చసూసిన పప్రితి విషయానీత,
తెలమసమకనత  పప్రితి  విషయానత
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ఆలోచనాతమ్మకముంగా  పరిశీలముంచటముం  ఎముంతో
కాలముంగా అతనకి అలవాటమైపోయముంద. 

ఇతర  దేశాలలో  యమవత  పెమైకి
ఎదమగమతమనాతరమ.  కానీ  మన  దేశముంలోన
యమవత?  వరసనాలక  బానసెమై,  పూరిత్తగా
అడగముంట  పోతమనతద.  నరీనరరమమైపోతమనత
ఈ యమవతనమ మేలక్కిలపదలాగ? చరితద్రినమ
తిరగరాసి,  మరో తరానకి  అముందముంచేదలాగ?

సమసరలనేవే ఉముండకూడదమ మరో తరముంలో!"

-ఇలా సాగేవి అతన ఆలోచనలమ. 
కరాద్రాడ  పప్రివరత్తన అతన కటమముంబ సభమరలత
చలానే ఆముందోళనక గమరిచేసిముంద.  అయనా
అతన మీద వాళళక విశానసముం ఉముంద. అతనమ
ఏ తపూప చేయడన నమమ్మకముం ఉముంద.  కనమక
వాళసూళ బయటపడ అతనత ఏమీ అనలేదమ-
అయనా..  సమమదద్రిముంలో  రేగే కరటాలకమైనా ఓ
తీరముం  దొరమకతమముందేమ  కానీ,  అతన
మనసమలో  రేగే  ఆలోచనలక  మాతద్రిముం
ఎలాముంట తీరమసూ దొరకటేల్లిదమ.   
నీట పప్రివాహముంలో రేగిన అలలమ పప్రికక్కినే ఉనత
తీరానత  తాకతమనాతయ.  శకిత్త  క్షీణిముంచి
నశిసమత్తనాతయ.  చలల్లిగాలలో   సదతీరమతసూ

కొదద్దసపు ఈ లోకానత మరచిపోయాడతనమ. 
హఠాతమత్తగా  ఎవరో  తననమ  పలవటముంతో
ఉలకిక్కిపడ  చసూశాడ-  చేతిలో  చపాతీల
బాకస్సు,  శాలమవతో  అతన  అకక్కి.

"తమమమ్మడూ!  నీ  కోసముం  అమమ్మ   చపాతీలమ
పముంపముంచిముంద.  ఈ  రోజ  చపాతీలమ  అమమ్మ,
నేనమ కలసి చేశామమ.  చలకాలముం కదా,  బాగా
చలవేసమత్తముంద-  అముందమకన అమమ్మ ఈ శాలమవా
కూడా  పముంపముంచిముంద.  చీకటయరసరికలాల్లి
ఇముంటకి రమమ్మన చెపపముంద"  తమమమ్మడకి చెపప,
వేగముంగా వనమదరిగి పోయముందామ.  

అమాయకతనముంతో  నముండన  అతన  కళమల్లి
ఇపుపడ పప్రికవృతి అముందాలవమైపు మరలాయ..

"పప్రికవృతి నజముంగా ఎముంత సనచచ్ఛమమైనద కదా!"

అనమకనాతడతనమ. "సానరస పథాన సాగే జన
జీవనముం  పప్రికవృతిన  కలమషతముం  చేసిముంద..

సనచచ్ఛత అముంటే ఏముంటో కూడా తెలయకముండా
పోయముంద.."  చీకట  కావసమత్తనతద.  "జాజనముం
కనాత ఆలోచనాశకిత్త గొపపద"  ఐన్ సీట్టున్ చెపపన
మాటలమ గమరమత్తకొచచ్చయతనకి.  

అకక్కిడ  నమముండ  లేచి  వీధిలో
నడవసాగాడతనమ.  పటతముం దగగ్గరికి వచేచ్చసరికి
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ఓ  బచచ్చగాడ  కనబడాడ్డాడ-  అతన
మమసలవాడ.  పొటట్టు  వనెతమమకక
అముంటమకపోయ ఉనతద. అతన కళమళ  ఉబబ్బ
గాలతోట, నీటతోట నముండనఅతన కడపునమ
పప్రితిఫలసమత్తనాతయ.  బకక్కి  చికిక్కిన  అతన
శరీరముం  చలకి  లేత  ఆక  మాదరి
వణమకతమనతద. 

"పప్రిపముంచముంలో ఎనెతనత సమసరలమనాతయ..

అసలమ ఈ సమసరలక అనతముంటకీ కారణముం
ఏముంట? పరిషక్కిరముం ఏముంట?" అన మొనదేలన
ససూదమలమ గమచిచ్చనటమల్లి గమచేచ్చ పప్రిశతలమ.. 
"అసలమ  పప్రిశతలమ  తలెతిత్తత  చలమ.
సమాధానాలమ  అముందరసూ  ఆలోచిముంచగలరమ;

తెలమసమకోగలరమ.  అనత  సమసరలకూ
కారకలమ మానవులే..  కనమక వాళమళ పప్రిశితసత్త
ఇక  జవాబమలమ  దొరకక్కిపోవటముం  అముంటసూ
ఉముండదమ.." అనమకనాతడతనమ. 
"తాతా!  ఎముందమక  ఇటాల్లి
బచచ్చమతమత్తకముంటమనాతవు? ఎకక్కిడమైనా కషట్టుపడ
పన చేయచమచ్చ కదా" అడగాడ పెమైకి.

"ఏముం  చెపపమముంటావు  నాయనా!

'మమసలవాణిర్ణు'  అన  ఎవనరసూ  నాక  పన
ఇవనటముం  లేదమ.  నాక  కూడా  ఏమముంత
సతమత్తవ  లేదమ-  చేతమలమ,  శరీరముం
సహకరిముంచటముం  లేదమ.  ఆ  భగవముంతమడ
ననమత  పటట్టుముంచమకోవటేల్లిదమ.  ఎముందమక  ఇముంత
కషట్టుపెడతమనాతడ.  ఇనత  కషట్టులకూ కారణముం
ఆ  భగవముంతమడే..."  అన  ఇముంకదో
చెపపబోయాడ తాత. 

కరాద్రాడ అతనత ఖముండససూత్త   "లేదమ తాతా,

అసలమ  దేవుడముంటసూ  ఉముంటే  నా  కషట్టుముం
తెలమసమకనేవాడ;  నీ  కషట్టునత  తీరేచ్చవాడ.

మన సమసరలమ అనతముంటకీ  మనమే కారణముం.

కషట్టుముంలో దేవుడ గమరిముంచి ఆలోచిముంచమకముంటసూ
కూరమచ్చముంటే,  ఉనత  సముంతోషలమ
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దసూరమవుతాయ.  ఎముంత దమ:ఖముం ఉనాత సరే
మన  ఆనముందానత  మనమే  వతమకక్కిముంటసూ
పోవాల- అదే అసలెమైన బద్రితమక. ఇదగ.. ఇవి
తీసమకో"  అన  చపాతీల  బాకస్సు,  శాలమవా
అతన చేతిలో పెటాట్టుడ. 

"బాబసూ!  నాక ఇచేచ్చసమత్తనాతవ,  మరి నీక?"

అడగాడ మమసలాయన. 

కరాద్రాడ చినతగా నవిన, "తాతా! నీలో సతమత్తవ
పోయముంద.  రాతిద్రికి  రాతిద్రి  ఎలాగసూ  బచచ్చముం
అడకోక్కిలేవు.  ఇద  తీసమకొన  తినమ.  ఇక
నాక-  ఇవాలట్టుకి  ఇద  లేకపోయనా
పరానలేదమ.  ఎలాగసూ  ఇముంటకి
వళమత్తనాతనమగా?!  నాలో సతమత్తవ చలా ఉముంద.

మా  అమమ్మ  కనపముంచే  దేవత.  దేవతలాముంట
అమమ్మ  ఉనతముంత వరక నాక కషట్టుముం  రాదమ.
అయనా నేనమ కషట్టునత చసూసి కషట్టుపడనమలే"

అనాతడ కరాద్రాడ. 

కషట్టునకి  భయపడన  ఈ  కరప్రివాడ,

సమాజముంలో  సమసూలమమైన  మారమప  కోసముం
ఏదో  చెయారలన  తపసమత్తనత   ఓ
సముంఘసముంసక్కిరత్త.  పప్రికవృతిన  కాపాడే  ఓ
రక్షకడ.  ఎవరేమనమకనాత,  అతన
ఆలోచనలోల్లి మాతద్రిముం ఒక మరమపు ఉముంద- 

"మన  పుసత్తకాలలోన  గాముంధ,  సమభాష
చముందద్రిబోస్,  భగత్  సిముంగ,  చేగమవేరా  లాముంట
వాళమళ  కారమ,  ఈనాడ మనలత  శాసిసమత్తనత
రాజకీయ  నాయకలమ.  మన  పప్రిజలసూ
అలాముంట  వారే-  ఎవడకి  ఏద  నచిచ్చత  అదే
వాడకి రమైట్. అముంత తపప, అద 'మముంచ-చెడా'

అన ఆలోచిముంచడ...  ఈ పరిసిసతమలోల్లి  మన
సమాజానత  మారాచ్చలముంటే  కషట్టుమే-  కానీ
మారచ్చగలముం" అనమకనే యమగకరత్త అతనమ. 

మరినత సొముంత కథలమ రాయముండ!

కొతత్తపలల్లికి ఏడేళళ సముందరద్భుముంగా పడూరి కవృషర్ణుమసూరిత్త తాతగారమ మిమమ్మలత ఆశీరనదససూత్త ఇసమత్తనత కానమక! 

మీరమ సొముంతగా ఊహిముంచి రాసిన కథ కొతత్తపలల్లిలో పప్రిచమరితమమైత ఇపుపడ ఓ కొతత్తపలల్లితో బాటమ తాతగారి 
తరపున 100రసూ.ల నగదమ బహుమతిన కూడా అముందమకోముండ! ఈ బహుమతి కవలముం మనదేశముంలో 
నవసిసమత్తనత పలల్లిలక మాతద్రిమే! మరి కాయతాలమ, పెనమత తీయముండ- నడముం బగిముంచముండ- ఓ చకక్కిన సొముంత కథ 
రాససి పముంపముండ. చివరోల్లి మీ పరమ, తరగతి, మీరమ చదవే బడ పరమ, మీ చిరమనామా, మీవాళళ ఫోనమ నెముంబరమ 
రాయటముం  మరిచ్చపోవదద్దముండ!
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పదాలత వతికి పటమట్టుకోముండ!
సతహితమడ, ఉడత, జముంతమవులమ, మనమషమలమ, ఆహారముం, తలకిప్రిముందమలమ, కూరగాయలమ, పప్రిసమత్తతమమ, 

అయషట్టుమమ, సహాయమమ, సొముంతకథ, ఆసమపతిద్రి, కోయల, మదనపలల్లి, మముందవిషమమ, వివేకమమ, పామమ, 

బొరియలమ, పడసెడ, పలల్లివాడ. -      ఈ పదాలనీత  కిప్రిముంద పటట్టుకలో దాగమనాతయ- నలమవుగా, అడడ్డాముంగా, 

వాలమగా, కిప్రిముందనమముండ పెమైకి- ఎటమపడత అటమ! వాటన వతికి పటమట్టుకోముండ! వాట చమటసూట్టు    గమముండాద్రాలమ  గీయముండ 
చసూదాద్దముం!

థ క మమ ష సొముం మ నమ షమ లమ మా య పా
సత హి త షట్టు మమ క వే వి రముం వు క సమత్త

పప్రి వే సమత్త సా సమత్త డ రముం హా ఆ త తమ మముం
వి సమత్త పప్రి అ తమ వే సె మముం సొముం య డ జముం

సె తిద్రి షట్టు హి తిద్రి లల్లి షట్టు డ మమ జముం వా తిద్రి

కూ మమ సత త మముం ప ష ష ప య లల్లి సమ
ర అ ష లల్లి సొముం న వి మముం రముం ల ప ఆ
గా వి లమ లమ ప ద మమ య హా స థ లమ

య షట్టు మమ య మముం మ మముం క వే వే వు దమ

సె మమ షట్టు రి గా ల య కో షమ జముం పా కిప్రిముం

డ అ మమ బొ పా క వే త డ ఉ మమ ల

ప లల్లి ఆ సమ ప తిద్రి కూ షట్టు మమ షమ ష త
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తెలమసమకముందాముం!
నరనహణ: కొతత్తపలల్లి

మమీమ్మలమ!
ఏసమ కీప్రిసమత్త పుటట్టు ఇపపటకి  దాదాపు 2000 సముంవతస్సురాలమ అవుతమనతద
కదా, అముంతక 2500 సముంవతస్సురాల మమముందమ- అముంటే ఇపపటకి దాదాపు
నాలమగమవేల ఐదమవముందల సముంవతస్సురాల కిప్రితముం-  ఈజపుట్టునమ  "ఫరో"లమ
పరిపాలముంచరమ.
ఆనాడ  "ఫరో"  కవలముం రాజ మాతద్రిమే కాదమ-   అదమద్భుత శకత్తలక
ఆయన  పప్రితీక;  భగవముంతమనతో  నేరమగా  సముంబముంధముం  కలగి  ఉముండే
మముంతద్రివేతత్త.   రాజరముంలో  ఉముండే  అదమద్భుత  సముంపదలనతటకీ  ఆయనే
అధిపతి;  ఈ భసూమి మీద నడచేదేవుడ ఫరో.   ఆ ఫరోల శరీరముం
మామసూలమద  కాదమ-  దవర  శరీరమే  అద;  అముందరసూ  ఎలల్లికాలమసూ
పూజముంచమకోవలసిన శరీరముం అద.  అటాల్లిముంట శరీరముం నశిముంచిపోత,  మరి
దానత అముందరసూ పూజముంచమకనేద ఎలాగ? అముందమకన ఆనాట వమైదమరలమ
ఫరోలమ  చనపోయాక,  వాళళ  శరీరాలనమ  'మమిమ్మఫె మై'  చేయటముం
మొదలమపెటాట్టురమ-
ఫరోల శరీరాలోల్లిముంచి మదడనమ,  ఇతర పెదద్ద అముంతరగ్గత అవయవాలనమ

అనతముంటనీ తీససి, ఎముంపక చేసిన రసాయనాలనమ శరీరముంలోపల అముంతా కూరేవాళమళ. పెమైన చరమ్మముం
పాడవనకముండా ఉముండేముందమక గానమ రకరకాల లేపాలనమ పూసి, శరీరముం మొతాత్తనీత బటట్టుతో గటట్టుగా
చమటేట్టుసవాళమళ. అటాల్లి తయారమ చేసిన 'మమీమ్మ'ల చరమ్మముం ఇనత వేల సముంవతస్సురాల తరానత కూడా
పాడవనకపోవటముం  నజముంగా ఆశచ్చరరముం;  నాట వమైదర  శాసత్తష్ట్రాపు  అదమద్భుతముం!  'యమనానీ'  వమైదమరల
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గొపపతనముం.

మరి,  మనముం-  తెలమగమ వాళళముం-  మన అమమ్మనమ చకక్కిగా 'అమామ్మ!'  అన పలవకముండా 'మమీమ్మ'
అన పలసత్త ఏముం బాగమముంటమముంద?!

పప్రిపముంచపు విముంత- గీజా పరమిడ
'మమిమ్మఫె మై'  చేసిన  ఫరోల  శరీరాలనమ
అముందమకోసమే పప్రితరకముంగా నరిమ్మముంచిన గొపప గొపప
కటట్టుడాలోల్లి  భదద్రిపరచేవాళమళ-  అవే  ఈజపుట్టు
పరమిడల్లి.   వాటలో  అనతముంటకముంటే  పెదద్దద,

'ఖసూఫ'  అనే  ఫరో  తన  శరీరానత
భదద్రిపరచటముంకోసముం  తానమగా  కటట్టుముంచమకనత
'గీజా' పరమిడ.

దాన ఎతమత్త 455 అడగమలమ! అముంటే కనీస ముం 45 అముంతసమత్తల భవముంతి అముంత!

నేలమీద దాన పొడవు, వడలమప 756 అడగమలమ!
దానకోసముం  వాడముంద  23,00,000  బముండలమ.  వాట మొతత్తముం  బరమవు కనీసముం  59,00,000

టనమతలమ!  ఇముంత  బరమవునమ  పూరిత్తగా  మనమషమలమ-  ఎడారి  దాటముంచి  తీసమకొచచ్చరమ-  కప్రినమల్లి,
యముంతాద్రాలమ ఏవీ  వాడకముండా! 

గీజా పరమిడ నరామ్మణానకి మొతత్తముం 20 సముంవతస్సురాలమ పటట్టుముందట.  పప్రితిరోజూ సరాసరి 14,000

మముంద పనవాళమళ పన చేశారట. అవసరముం ఉనతపుపడ ఒకోక్కిసారి 40,000 మముంద కూడా పన
చేశారట!  ఇముంత  పెదద్ద  పరమిడ  నరామ్మణముంలో  వచిచ్చన  తడాలాల్లి  కవలముం  5.8  సెముంటమీటరమల్లి!
పరమిడ  మమఖాలమ  నాలమగసూ  డగీప్రిలో  వముందో  వముంతమ  తడా  కూడా  లేకముండా  ఖచిచ్చతముంగా
తసూరమప, దక్షిణ, పశిచ్చమ, ఉతత్తర దశలత ససూచిసమత్తనాతయ! 

వీలెమైత ఈజపుట్టు దేశముం వళళ పరమిడల్లినమ చసూడచమచ్చ, మనమసూనసూ!
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పదరముంగముం-76
నరనహణ: కొతత్తపలల్లి

1 2 3 4
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6 7 8

9 10

11 12

13 14

అడడ్డాముం
1. 'న' లేన సపత్త సనరాలమ (6)

5. తీగకి మరో పరమ (2)

6. ఇదముంటే 'సొముంత పరిపాలన' అన అరసముం (3)

8. 'సగముం కిలో' అనరమ! మరే కిలో? (2)

9. ఐదమ అడడ్డామే! (2)

10. కతిత్తతో 'కోసి' అనటమే, మరో విధముంగా (2)

11. జాముం చెటమట్టుక కాస కాయ! (4)

13. 'పడశముం'? (3)

14. ఇదముంటే లోపల 'ఖాళగా ఉముండటముం'- కానీ 
మరి తిరగబడముంద! (2)

నలమవు:

1. చదమవుల తలల్లికి చేస పూజ  (6)

2. 'గణతముంతద్రిముం'-'1,3,4 (3)

3. 'బమదద్ధా' అనేద ఇముంకో రకముంగా  (2)

4. దసూరముం కాదమ (3)

7. తిరగబడడ్డా 'భసూతకాలముం' (2)

8. కాలమ కిప్రిముంద వమైపునమ ఇలా అముంటారమ! (4)

10. చిటట్టుపాద్రాణి, నరముంతర శప్రిమ జీవి! (2)

11. ఉతత్తరముం (2)

12. వేటగాడ తిరగబడాడ్డాడ! (2)

అడడ్డాముం-నలమవు ఆధారాల సహాయముంతో ఈ గడలనమ 
నముంపగలరేమ చసూడముండ. నముంపన పదరముంగానత, 
కవలముం పోసమట్టుకారమడ్డాపెమై  రాసి, మాక అముందేటమల్లి 
పముంపముండ.  మీ బడ పరమ, తరగతి, మీవాళల్లి  ఫోనమ 
నముంబరమ  తపపక రాయముండ. సరమైన సమాధానముం రాసి 
ఎముంపకమైన మమగమగ్గరమ పలల్లిలక  కొతత్తపలల్లి-78 న  
బహుమతిగా పముంపసాత్తముం!

కొతత్తపలల్లి పప్రిచమరణలమ, 1-127/A, యముం ఆర వో ఆఫీసమ 
దగగ్గర, చెనేతకొతత్తపలల్లి, అనముంతపురముం జలాల్లి-515101



 

వెలల పటరక:

వత్యకుత్తలల ససంసస్థలల     బత్యసంకు టత్రానలబ్సైఫరల కోససం అకర్కెసంటల వివరాలల:
Kottapalli Prachuranalu,
S.B. A/c No: 62320333310
SBH- Dharmavaram Branch,
IFSC code: SBHY0020902

విడి పప్రతి వెల  
(పోసరజీ అదనసం)

25 రర. 25 రర

ససంవతబ్సైర చసందా 
(సాధారణ పోసలర)

300 రర. 350 రర.  కొతత్తపలల్లి పప్రచలరణలల
1-127/A,     యసం ఆర్ వ ఆఫసల దగగర,

చెనన్నేకొతత్తపలల్లి- 515101
 అనసంతపుర సం జలల్లి

ఫనల  :  7702877670 

ఇ  -  మయలల  :   team@kottapalli.in   

వెబ ససైటల  :   http://kottapalli.in

ససంవతబ్సైర  చసందానల  మనిఆరర్డరల/బత్యసంకు  టత్రానలబ్సైఫరల  దార్వరా  చెలల్లిసంచవచలచ.

దయచేసి మీ  చిరలనామానల పోసలర  /  యసబ్సైమరస్  /  ఇ-మయలల దార్వరా
విడిగా తెలయజయసండి.  పుసత్తకాలనల  సాధారణ   పోసలరలో పసంపుతసం,

రచయతలల,  చితక్రకారలలల  దయచేసి  తమ  రచనలనల  పోసలర  /  ఇమయలల
రరపసంలో  పసంపగలరల.  పలల్లిల చేత పాడిసంచిన చకర్కెని పాటల ఆడియోలనర
మాకు పసంపసండి.  పలల్లిలకు ఉపయోగకరసంగా ఉసండేవాటని  తపప్పక   పప్రచలరసాత్తసం!

 కకృతజజ్ఞతలల: 

సార్వగతసం!

కొతత్తపలల్లిలో  పలల్లిల రచనలకు పాత్రాధానత్యత ఉసంటలసంద. ఈ పుసత్తకసంలో దాదాపు సగసం కథలల పలల్లిలల 
రాసినవి; మిగిలనవి పలల్లిలకోససం పెదల్దీలల రాసినవి.  బొమరలల  వేసిన  వాళలళ్ళు   మటలకు    యలవకులల.  

పలల్లిలనల కలవటసం, వాళల్లితో తెలలగలలో కథలల  రాయసంచటసం, బొమరలల వేయసంచటసం, వాళలళ్ళు  పసంపన 
కథలన్నే,  బొమరలన్నే  సరదదల్దీ  మిగత పలల్లిలసందరకీ  నచేచటలల్లి  పుసత్తకాలలగా తయారల చేయటసం, 

దానికోససం ఓపెన్  సోరలబ్సై  ఉపకరణాలనల వాడటసం, కథలన్నే అసందరర ఉచితసంగా చదలవుకునటలల్లి  
ఇసంటరన్నేట లో  పెటరటసంతోపాటల,  కొనిన్నే   పప్రతలలల  అచలచ వేయటసం  మాకు   ఇషరసం. అసందర  మేలర  
కోర  చేస   ఈ పనిలో  మీరర పాలలపసంచలకోసండి.  సాయసం చేయసండి.  పలల్లిల  కథల పప్రపసంచానికి   
సార్వగతసం !

ససంవతబ్సైరకాలసంగా కళాకారలలకు తనవసంతలగా పారతోషికానిన్నేసలత్తనన్నే రాధగారకి, ఆఫసల ఖరలచలకోససం పప్రతినెల 
కక్రమసం తపప్పకుసండ ఐదలవసందల రర.లల పసంపుతలనన్నే అరలణగారకి ధనత్యవాదాలల.  కొతత్తపలల్లిని మొబసైల్ పప్రపసంచసంలోకి 
తీసలకు వెళల్లిసందలకు మలసందలకు వచిచన 'నరత్యస్ హసంట' వారకి, కొతత్తపలల్లిలో కథలల రాసిన పలల్లిలకు బహుమతినిసలత్తనన్నే 
తతగారల శ్రీ పడూర కకృషష్ణమరరత్త గారకి వసందనాలల.
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పూలకు ఉనన్నాయి రేకులల
నవవ్వుకు ఉనన్నాయి జోకులల
తలలపుకు ఉనన్నాయి మేకులల
జనన్మదిననికి ఉనన్నాయి కేకులల
వవంటకు ఉనన్నాయి బోకులల
చెపపవందలకు ఉనన్నాయి సాకులల
చదవటానికి లేవ బబ్రేకులల
-K. మహేష, ఏడవ తరగత, P.V.R. Z.P.H. ససస్కూల, గలవండువారి పలల, 

వాన వాన వలలపపనలవవ్వు రకువంట,నదలలల-చెరలవలల నివండకువంట,
పవంటలేవ పవండకువంట,పపజలకు తవండ లేకువంట,పశలవలకు మేత లేకువంట,

ధరలల ఆకశనన్నావంటలతలవంట,

పపజల కషషలల ఎల ఉవంటాయ తలలసా నకు?!సమయనికి రమన్మ, వానమన్మ!
-జ.తషష, 3వ తరగత, రధససస్కూలఫ లరిన్నావంగ, అనవంతపురవం.

వనలల జగతకి అవందిన వరలల

ధరణ మడల సరలల హరలల

జవరశలల ఆదరివంచ-

మమతల నిలయ
లల

కలలషషనిన్నా హరివంచ వర ససనికులల

వాతవరణనిన్నా కపడ వశవ్వురకకులల

ఫలతవం ఆశవంచని సవ్వుచచవంద సవకులల

కవతల 
సవందడ


